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ثَيشةكي

زانستي كَيَلطةيةكي  وةك سياسي ئيسالمي لةسةر كاركردن
هةشتاكان، حةفتاء ثَيش نيية. هةيمة نةداري درَيذي مَيذوويةكي
سياسي-ئاييني- ئةم دياردة لة سةر كتَيبَيكي زانستيمان بةدةطمةن
ئةم لةسةر ئةوةي مَيذووة، ئةم ثَيش دةستدةكةوَيت. كؤمةآليةتيية 
لةثَيناوي بوونء دةقي ئايدؤلؤذي زياتر كؤمةَلَيك دةنووسرا، دياردةية
بةآلم بةرهةم دةهَينران. دؤِراندنةكاندا بردنةوة و سياسيء  ملمالنَيي
ئاستي زانستي لةسةر توَيذةري ضةندين حة فتاكانء هةشتاكانةوة لة
ثاشان تَيطةيشتنء توَيذينةوةو بؤ يةكالييدةكةنةوة خؤيان جيهان 
لةو يةكَيك دياردةية. ئةم بابةتيانة لةسةر زانستَيكي بةرهةمهَيناني

ِرواية. ئؤليظةر ثِرؤفيسؤر توَيذةرانة،
دوا دةيناسمء نزيكةوة  لة ساَلة ضوار زياتر كة ِروا، ئؤليظةر
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كةظاردا، كوسرةو فةرهاد ثِرؤفيسؤر لةطة َل ماستةرةكةمي، ساَلي
سةرثة رشتي  دةضَيت 3 ساَل ماوةي بؤ ئَيستاش سةرثةرشتيكردووةو
قوتابخانة لة يةكَيك وةك ئَيستادا لة دةكات، دوكتؤراكةم نامةي
لة شانؤو سةر دةخرَيتة  جيهاندا لة سياسي ئيسالمي لةسة ر باآلكان
دياردةية ئةم لةسةر كة زانستة ي ئةو بابةتيبووني واية.  واقيعيشدا
بةردةوام لةاليةن يةككاتداو لة كة وايلَيكردووة بةرهةمي دةهَينَيت
ِريازء غةززةوة، ِرامةآلو ثاريسةوة ، ديمةشقء واشنتؤنةوة ، تارانء 
طوَيي لوتكةكاندا ئاستي لةسةر بانطهَيشتبكرَيتء  لةندة نةوة،

وةربطَيِردرَيت. زمان دة يان بؤ كتَيبةكاني لَيبطريَيتء
لة ــووف ِرةئ عةزيز كاك برامان كة ضاوثَيكة وتنةدا، لة م
سةر دةطةِرَيتةوة ِروا ئؤليظة ر كوردي،  بة كردوويةتي ئينطليزييةوة
بوارةكاني ميتؤدء كةرةستةء لة بةشَيك لة باس زانستييةكة يء كارطة
لةم بَيت، خَيراش بةشَيوةيةكي با ثَيمباشة، بةآلم دةكات. كاركردني
بدةم ِروا ئاماذة بةضةند كؤنسَيثتَيكي سةرةكي ئؤليظةر ثَيشةكييةدا
دةيةوَيت ئةو كة تَيبطةين لةوةي ناتوانني لَييان بةبَي تَيطةيشتن كة

ثَيمانبَلَيت.
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ئيسالميسم

ثِرؤذةيةكي ئيسالميسم بريتيية لة ِروادا ئؤليظةر تَيطةيشتني لة
طؤشةنيطا لة ”كؤمةآليةتي/سؤسيال“ تةواوي كة سياسي ئايدؤلؤذياي
بؤ ضارةسةر دةكاتء لةطةَلدا مامة َلةيان دةبينَيتء سياسييةكانةوة
بة توانيويانة ئيسالميستةكان لَيرةوة، دة دؤزَيتةوة. طرفتةكانيان
وةك ض ئايدؤلؤذياء  وة ك ض  ماركسيسم، لة  كةَلك شَيوة وردترين 

ِرَيكخراو، وةربطرن.
لة بةَلكو نيية، ساَلةي هةزار مَيذوويةكي ئيسالميسمة ئة م
وةك ثياوَيكي ضة ند دةستي لةذَير ِرابوردوداو سةدةي بيستةكاني
سةدرء باقر  موحةمةد خومةينيء مــةودوديء بةنناء حة سةن
ئةم ِراستة دروستدة بَيت. دا ...هتد قوتبء سةيد فة زلوآلء موحة مةد
بةآلم سووننةدا، طةردووني شيعةء هةردوو دابة شدةبن بةسةر ئةكتة رانة
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هة بووةو بةردةوام ئايدؤلؤذي بازبازَينَيكي طوزةرو كة ِراستة ئةوةش
هاودةنطبوون بنةماية لةسةر ئةو هةموو ئةمانة  لةنَيوانياندا. هةية
سةر بخرَيتة سياسي ئايدؤلؤذيايةكي وةك ئيسالم دةكرَيت كة
بناغةي لةسةر دةكرَيت لةهةمانكاتدا بناسَينرَيتء بة دةرةوة شانؤء
ناوي كة دروستبكرَيت ثريؤزة شتة ئةو سياسيية ئايدؤلؤذيية ئةم 
لةثَيناوي ئيسالميسمةء دَلة زيندووةكةي دة وَلةت واتة ”دةوَلةت“ة.

دروستبووة. بيناكردنيدا
ضةند ئةكتة رَيكي سروشتي خؤيان بة ئة وان ماناي ئةوة نيية كة ئةمة
ثةالماري هةميشة دةكةنء كؤدَيتا لة سةر كار تةنها شؤِرشطَيِرنء
ساَلي لة هةر خومةيني، ئيمام ِراستة دةدةن. زةبروزة نط ضةكء
ئةوةش بةآلم بوو، ضةكدارانة ملمالنَييةكي  وروذَينةري 1963ءة،
خاوةني هةرطيز دةَلَيت، ِروا ئؤليظةر وةك بةننا، حةسةن كة ِراستة
مةودوديش نة بووة. تة نانةت ضةكداري بة شؤِرشي تايبةت تيؤرييةكي
هةميشة سياسيانة ئةكتةرة ئةو نةبووة. تيؤري لة جؤرة ئةو خاوةني
ئةو كاربكةنء ئَيرةدا ئَيستاء هةلومةرجةكاني لةنَيو هةوَليانداوة
جياوازةكاندا كؤنتَيكستة  لةنَيو ئةواني ثةيوةندييةكاني كة  فاكتةرةي
ديكة. شتَيكي نةك بووة بةرذةوةندييةكان تةنها دةستنيشانكردووة

بؤنموونة:
كورسي  دةطةنة هةَلبذاردنةوة لةِرَيطاي كة ثَييانوابوواية طةر  
طةر هةروةها بةر. دةطرتة هةَلبذاردنيان ِرَيطاي ئةوا دةسةآلت،
دةسةآلتةوة نةيارةكاني دةستي  لةِرَيطاي دةستخستنة ثَييانوابوواية
دةستيان دةخستة ئاساني زؤر بة كورسي، ئةوة هةمان دةطةنة سةر
ياري ثةتةكان هةموو لةسةر ئامادةبوون ئةوان واتة دةستيانة وة. نَيو
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كرد هاوثةيمانَيتييان ميسر ثَيشنياري لة موسوَلمان براياني بكةن.
هاوثةيمان قبوَليان وة ك ئامادةنةبوو ئةو بةآلم عةبدولناسر، جةمال بؤ

بكات.
ضوارضَيوةيةكي  لة ئيسالميستةكان  بَلَيني دةكرَيت لَيرةوة
ضوارضَيوةيةشدا ئةم لةنَيو دةبيننء ئيسالم سياسيانةدا  ِروتوقوتي
طةورة ِروبة رَيكي دةزطاييبوون بة دةزطاييكردنء بة دةزطاء ضةمكي
لة ئيسالمي دةوَلةتي طوزارشتي كة لَيرةشةوةية هةر داطريدةكاتء
كة ئةوةي لةسةر  هاودةنطن ئيسالميستةكان هةموو  دايكدةبَيت.
هة موو ئةنجومةنيءةزيرانء هةبَيتء سةرؤكَيكي دةبَيت دة وَلةتة ئةم
دةوَلةتَيكة دامةزراندني بة باوةِريان واتة  هةبَيت. ديكة ي دةزطاكاني

”قةزائي“يةوة . ”تةنفيزي“ء تةشريعي“ء دةزطاكاني هةموو بة
تيؤري، ئيسالميستةكان شَيوة يةكي بة ئاستي ئايدؤلؤذياء لةسةر
ثَييانواية تَيدةثةِرَيننء ناسيؤنال شووناسي كة ئةكتةرانةي لةو بريتني
وةك نابَيت موسوَلمان ِرؤذئاواييةء دروستكراوَيكي دةوَلةتي-نةتةوة
بريتيية ئةو ئامانجي ضونكة قبوَليبكات، هةميشةيي ئامانجَيكي
وايكردووة ، كة ئةمةشة  هةر ئيسالمي. ئوممةي  بيناكردنةوة ي لة
ضونكة بَيت،  ئَيراني ِرابةر نيية مةرج ئَيراني، دةستوري بةثَيي 
موسوَلماناني هةموو ِرابةري بةَلكو نيية، ئَيرانييةكان ِرابةري بةتةنها

جيهانة.
داتاكان ثِراكتيك ئاستي لةسةر بةآلم تيؤري، ئاستي لةسةر ئةمة
ئيسالميستي ِرَيكخراواي طةورةترين كة موسوَلمان براياني دةطؤِرَين.
لقي لةهةر وآلتَيكدا دروستبوونيانةوة، سةرةتاكاني هةر لة جيهانني،
بوونء طرةوة ناوخؤييةكاندا كارايي لةذَير هةبووةو بةتةواوي تايبةتيان
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نيشتمانييةكاندا سياسيية كَيَلطة لة نَيو هةموويان كؤتاييشدا لة
يةكطرتووي نيشتماني. سرتاتيذي لة بةشَيك بة بوون  تواونةتة وةو
يةكطرتوو تةنها لة ئَيستادا باشرتين نموونةية. كوردوستان ئيسالمي
بةرذةوةنديء كورديدا طشتييةكاني كَيَلطةي سياسي ضوارضَيوة لةنَيو
ناتوانَيت هاشمي تاريق هةزار دة ستنيشاندةكاتء طرةوةكاني سرتاتيذء
بةهادين سةالحةدين بة كوردي سياسي كَيَلطةي ثَيضةوانةي بِريارَيكي

بدات.
لة بريتيبوو كة  ئيسالميسم ثِرؤذة ي شكستي ثاش ئة مِرؤء
طرفتي ئيرت ئيسالميستةكان  ئيسالمي، دةوَلةتي دروستكردني
طةر خؤيان. بؤ  طرفت بة  دةبن جار  هة ندَيك  بة َلكو  نني،  سةرةكي
بؤ كَيَلطةي طرفتبووبَيت هةميشة  شكست ثَيش ئيسالميسمي كوردي
لَيرةدا خؤي. بؤ طرفت بة بووة  خؤي ئةمِرؤ ئةوا كوردي، سياسي
كؤمةَل بزووتنةوة/ نَيوان ثةيوةندييةكاني بابة تيانةي خوَيندنة وةيةكي
دةمانباتةوة ضونكة بَيهودةنابَيت، كارَيكي يةكطرتوو كؤمةَل/ ياخود
كؤمة َل، بؤ  طرفتة بزووتنةوة ئةوةندةي ئَيستا طريمانةية. ئةم  سةر
ِراستة. ثَيضةوانةكةشي هةروةها يةكَيتي، بؤ نيية طرفت ئةوةندة 
سةرةكي طرفتي هةر نة ك ئيسالميستةكان ئة مِرؤدا، توركياي لة
بؤ بةردةوامن  يارمةتيدةرَيكي بةَلكو سياسي، كَيَلطةي بؤ نني 
طةر ذةنةِراَلةكان. هةيمةنةي لة دوورخستنةوةي سيظيليزةكردنيء
سياسي كَيَلطةي بؤ موسوَلمان طرفتَيكي سةرةكني براياني تائَيستاش

 30 لة زياتر كة ديكتاتؤر، دةسةآلتَيكي كة ئةوةية لةبة ر ميسري،
بنةما نيية ئامادة بةِرَيوةو  دةبات وآلتة ئةم حكومدةكات، ساَلة

بسةِّـَينَيت. ديمؤكراتييةكان
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ئةكتةرة كؤتاييهاتني ماناي سياسي ئيسالمي شكستي
لَيرةن، هةميشة ئةوان ثَيضةوانةوة، بة نيية ، ئيسالميستةكان
لة دةستهةَلطرتنيانة واتة ثِرؤذةكةيانة. دَلي ــؤِراوة ط ئة وة ي
فاكتة لةنَيو توانةوةيانة جيهانيء ئيسالمي دةوَلةتَيكي بيناكردني
بةرةي لة لوبنان، حيزبوَلَال فةلةستني، لة حةماس نيشتمانييةكاندا.

حيزبي  توركيا، لة  AKP جةزائري، لة ئيسالمي خوازي ِرزطاري
جةماعة ي سودان، لة تورابي تونس، نةهزة لة عَيراق، لة ئيسالمي
ئاسماني لة بؤيةكجاري ئةمانة هةموو هتد. ثاكستان، لة ئيسالمي
ضوارضَيوةي لة تةنها نيشتمانء زةميني سةر دابةزينة ئوممةوة

كاردةكةن. نيشتمانَيكدا

فؤندامؤنتاليسم

بة  دا ئيسالم“ بةرامبةر  لة ”اليسيتآ كتَيبي لة ِروا ئؤليظةر
بةرامبةر لة فؤندامؤنتاليسمء ضةمكي سةر دةطةِرَيتةوة درَيذي
ثَييانواية فؤندامؤنتاليستةكان دايدةنَيت. ئيسالميسمدا ضةمكي
هةموو كة ئيسالمي، بة دةبَيت كاتة ئةو تة نها كؤمة َلطةيةك ،
ئةو هةموو ئةنداماني طةر ”ضاك“. موسوَلماني بنب بة ئةندامةكاني
ئيسالم خودي كة وة ك ئةوةي ئيسالمةوة، بة ثابةندبن كؤمةَلطةية
: بَيت ئيسالمي ذياني تاك ثانتاييةكاني طةر هةموو داوايكردووة،
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كؤمةآليةتييةكان، كار، ثانتايي ثةيوةنديية  ثانتايي ماَلةوة، ثانتايي
دةكرَيت كؤمةَلطةية ئةو خودي ئيرت ثانتايي ثةيوةنديية ئابورييةكان،
هةموو فؤندامؤنتاليستةكان وةربطرَيت. ئيسالميست كارةكتةري
ناوةندي بة ناكةن دةوَلةت ناكة نء دةوَلةت ئاِراستةي تواناكانيان
لةم ثِرؤسَيسةدا بتوانَيت دة وَلة ت طةر ضاالكييةكانيان. كردةو هةموو
كؤمةَلطة ئيسالميزاسيؤني كردةي  هاوكاري  يارمةتيدة ربَيتء
طرفتَيك وةك حاَلةتدا خراثرتين  لة طةرنا باشة، زؤر ئةوة  بكات،
سةر. ناخرَيتة زؤري ِروناكييةكي كة طرفتَيك تةماشادةكرَيت،
ثِراكتيكةكانيان كة طوتارو ئيسالميستةكانةوة بةثَيضةوانةي ئةمةش
فؤندامؤنتاليستةكان ثِراكتيكي طوتارو دةثَيكَيت، دةوَلةت ِراستةوخؤ
كؤمينؤتَيي وةك كؤمةَلطةش دةكرَيتء كؤمةَلطة ئاِراستةي ِراستةوخؤ
ئةمة ئايا بةآلم شانؤ. سةر دةيخاتة  ثَيناسةدةكاتء باوةِردارةكان
نةخَير، بَيطومان ؟ سياسييان نيية ئةوان داواكاريي كة  ئةوةية ماناي

شةريعةت. جَيبةجَيكردني بؤ كاردةكةن بةردةوام ئةوان ضونكة
هةبووني لةسةر كاردةكةن ئيسالميستةكان كة ئةوة ي سنووري بة
”تةنفيزي“ء ”تةشريعي“ء دةسةآلتةكاني جياكردنةوةي  دةستوورو
ثرسيارانة جؤرة ئةم فؤندامؤنتاليستةكان سنوور هةمان بة ”قةزائي“،
بة ناكةن وآلتَيكدا لة دةستوور  نةبووني  بوونء  ناكةنء لة خؤيان
دةسةآلتانة ئةو نايانةوَيت هةر نةك ئةوان كاركردنيان، ئيشكاليةتي

هةشبَيت. نايانةوَيت بناغةوة  لة بةَلكو لةيةكجيابكرَيتةوة،
جيهاني لةسةر ئيسالميستةكان فيكري ئاَلؤزيي سنووري بة
دةسةآلت، لةسةر ديمؤكراسي، لةسةر سياسي، كؤمةآليةتيء
ماندووبوونة. بآ طريوطرفتء بآ سادة و فؤندامؤنتاليستةكان فيكري
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كة شةريعةت ضركةيةي بؤنموونة، فؤندامؤنتاليستةكان ثَييانواية، ئةو
شَيوةيةكي بة ِراستةوخؤو ئيدي جَيبةجَيدةكرَيت كؤمةَلطة يةكدا لة
بة دةبَيت ذيان دةضة سثَيتء كؤمةآليةتي دادثةروةري ئؤتؤماتيكي 

ئاودةخؤنةوة. ثَيكةوة مةِر طورطء بةهةشتء
دوذمنةية ئةو هةميشة ِرؤذئاوا ئيسالميستةكاندا، جيهانبيني لة
لةسةر يان بَيت جة ستةيي ئاستي لةسةر ئيرت لةناوبربَيت، دة بَيت كة
ِرؤذئاوا ثَيضةوانة وة، بة فؤندامؤنتاليستةكان بةآلم كولتوري. ئاستي
جيايةء ثَيويست ئَيمة لة كة دةزانن، ئةويرتَيك بة“ئة ويرت“ هةميشة
كاتَيك خؤمان. ثِراكتيكي طوتارء ناوةندي بة بيكةين ناكات
شةريعةت لةسةر ئيديال ئيسالمي كؤمةَلطةيةكي دةتوانني ئَيمة
فةوج ئيديالةدا، فةوج ئةم لةذَير كارايي ِرؤذئاوا، ئيرت دروستبكةين،
وةك دةتوانن، ئةوة  نةبن، موسوَلمانيش ئةطةر خواوة ، ديني نَيو دَينة 
كؤمةآليةتيية سيستةمة سَيبةري لة بمَيننة وةو مةسيحي جولةكةء

بذين. ئيسالميدا كؤمةَلطة ي دادثةروةرةكة ي
ئيسالميستةكان، طرنط. زؤر داتايةكي سةر دةمانباتةوة ئةمةش
جاكؤبينيستةكاني وةك ئةنتي-سامنيء ئةَلمانيا نازيةكاني وةك
بة تةواو فؤندامؤنتاليستةكان  بةآلم ئةنتي-مةسيحني، فةِرةنسا
دوو ئةو ئةنتي-مة سيحيشء نة ئةنتي-سامني نة ثَيضةوانةوة،
كؤمةَلطة لةو نابينن. كؤلؤنياليسم  ”كلكي“  وةك كؤمينؤتَيية 
موسوَلمان مةسيحيء جولةكةء باسيدةكةن، ئةوان كة ئيديالةي

بذين. ثَيكةوة دةتوانن
طةرهةمووئةم ديوارانةي كةلةنَيوان ئيسالميسمءفؤندامؤنتاليسمدا
كاتيطؤريةكة هةردوو ئاسانة  زؤر ئيرت بَيطومان ثةراوَيزبخرَين، هةن،
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لة كة كوردانةي لةو ”خوَينةوارة“ بتَلَيكةوة. يةكَيك نَيو فِرَيبدةينة
فؤندامؤنتاليسم ئيسالميسمء كة ثَييوابوو سةردانيكردم، كوردوستان
دة خورَينةوة. بةيةكةوة ثياَلةيةكدا لة هةميشة ءانء ضا شةكرء وةك
بةيةكرتي تَيكةَل ثياَلةيةكدا  لة دوانة  ئةم طةر ثَيمواية  من بةآلم
ناسراون زؤر كة ئة فغانييةكيش، هيض كة  تاَلدةبن ئةوةندة بكةين،
ئيسالميسمء جياوازي نَيوان بيخواتةوة. ضاخواردنةوة، نةتوانَيت بة
ئيسالمي زاناياني يةكَيتي سةرؤكي نَيوان جياوازي فؤندامؤنتاليسم،
كوردوستانة. ئيسالمي يةكطرتووي طشتي ئةمينداري كوردوستانء
هةرطيز بطرَيت زانستييةكان بنة ما لة ِرَيز كة توَيذةرةي ئةو ثَيمواية 
شةكري ضاء وةك ئيسالمي يةكطرتووي زانايانء يةكَيتي ناتوانَيت 

بكات. تةماشا ثياَلةيةك نَيو

نيؤ-فؤندامؤنتاليسم

ضة مكةية ئة و نيؤ-فؤندامؤنتاليسم كة، ثَييواية ِروا ئؤليظةر
ثاش كة ياخيانةي ئةكتةرة ئة و هةموو ضوارضَيوةكة يدا، لة كة
تةواو جَيطاياندةبَيتةوة. سة ريانهةَلدا، ئيسالميسم ئاساييكردنةوةى
ئةم سة رهةَلداني دةيانةوَيت كة تَيوريانةي ئةو هة موو ثَيضةوانةي بة
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توَيذينةوة سةختةوة، ئابوري هةلومةرجَيكي بة ببةستنةوة ئةكتةرانة
لة ئةكتةرانة بريتينني ئةو كة دةردةخةن بؤمان بايةخدارة بابةتييةكان
كؤمة َلطة، ثةراوَيزخراوةكاني ِرة شوِروتء ضةوساوةو كرَيكارو جوتيارو
شارةكانء قوآليي لة مؤدَيرنيتَينء شةرعي مناَلي ئةوان بةَلكو
سةربازيء كؤمةآليةتيء ئابوريء طرنطة ناوةندة زانكؤكانء 
ِرؤشنبري ئة مِرؤدا ضةندين لة كوردوستاني دة رةوة. زانستييةكانةوة دَينة
سؤسيؤلؤذييةكان تَيوريية بة ببةستنةوة  ئةكتةرانة  ئة م دةيانةوَيت
واقيعدا، لة بةآلم سةختةوة، ئابوري هةلومةرجي هةذاريء لةسةر
دياردة لة م بابةتيانة نيية  ئةوة ي تواناي تيَوريانة  لة و يةكَيك هيض

تَيبطات. نوَيية
زانكؤكانةوة لة سةرةتا نيؤ-فؤندامؤنتاليسم بزوتنةوةي
يةكةمي ثؤلي وةك زانكؤكان خوَيندكاراني  دةستثَيدةكاتء
سةر خوَيندكارانةش ئة م زؤري بةشَيكي دةكات. مؤبيليزة ملمالنَيكاني
لةِريزي كة ئةوةنيية ماناي ئة مة كؤمة َلطةكانن. ناوة ِراستي ضيني بة
كؤمةَلطة خوارةوةي خواري مناآلني نيؤ-فؤندامؤنتاليستةكاندا،
بةكارهَينراوَيك وةك هة ميشة بةآلم دةيانبينني، ثَيضةوانةوة بة نابينني،
بة دةبَيت لةوان يةكَيك بةدةطمةن زؤر كاراكانةوةو ئةكتةرة  لة اليةن

بزوتنةوة يةدا. ئةو سةنتة ري لة بةهَيز ثَيطةيةكي خاوةني
ئَيستا نيؤ- هَيشت، بةجَييان ئيسالميستةكان كة ثانتاييةي ئةو
تاودةدةن. تيادا ئةسثي  ئازاديية وة بةوثة ِري فؤندامؤنتاليستةكان 
نيية، دةوَلةتي-نةتةوة يان كة ئةوانةية هةموو ثانتايي لة مةبةست
نيشتمانَيك. ناسيؤناليتَييةك، خاكَيك، بة خاوةني بنب ناتوانن ياخود
: هةية سةرةكي هؤكاري دوو دةَلَيت، ِروا ئؤليظةر وةك ئة مةش،
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بن دةَلَيت، ئةو وةك جنسية. نةبووني هؤكاري ئايدؤلؤذيء هؤكاري
سعودي بة ناتوانَيت خؤي ئايدؤلؤذي، هؤكاري لةبةر ضةندين الدن،
ئةوانةي واتة وآلتي سعودييةكانة، سعودي ضونكة عةرةبي بزانَيت،
تؤ وآلتةدا لةم ناوضةيةن. ئة و هؤزَيكي بناغةدا لة كة سعودن، بة سة ر
ِرَيطاي ئةرزشت هةيةء بوونء خَيَلةوة لةم دووريء نزيكيت سنووري بة
نزيكبوونةوةيان لةم بة الدن، بن بنة ماَلةكةي ِراستة ثَيدةدرَيت. ذيانت
بةآلم ئة وةش ِراستة جيهان، ملياردَيرةكاني لة يةكَيك بة بوون خَيَلة،
بة سعودي خؤي تايبةت، ئايدؤلؤذي هؤيةكي ضةند لةبةر الدن، بن كة

بريدةكاتةوة. فراوانرت ديكةي ئاستَيكي لةسةر نازانَيتء
لة هةية زيندووي بةشدارييةكي ِرةطة زة ئةم ثَيمانواية، ئَيمة
تريؤريستانةي ئةكتةرة ئةو ئةلقاعيدةدا. تريؤريسمي بيناكردني

لة  زؤريان زؤربةي دروستكرد، سَيثتةمبةري 2001 يان 11 ي كة
سعودء  بنةماَلةي  لة  ياخيبوون واتة  هاتبوون.  سعوديةوة  عةرةبي
سعود بنة ماَلةي دةوَلةتي ِرةتكردنةوةي سعود. ئالي نيشتماني

لةسةر  زيندووة بةَلطةيةكي ديكةوة ئةكتةرةكاني الدنء بن لةاليةن
مؤدَيرنيتَييان.

ئةوانةن نيؤ-فؤندامؤنتاليستةكان ئةكتةرة ديكةي بةشَيكي
بةرفراوانرتين ناوةِراست ِرؤذهةآلتي بآ-ئةوراقن. بآ-جنسيةن، كة
بآ جنسيةء بآ مرؤظي ذمارةي زؤرترين كة جيهاندا لة ِرووبةرة
وآلتانةدا، هةموو ياساكان لةسةر ئةم لةزؤربةي دةذي. لةسةر ئةوراقي
تةواو شَيوةيةكي بة كةسَيك، بة دان ئةوراق يان جنسية ثَيبةخشني
كةسَيك دا، كوَيت وةك وآلتَيكي لة ِراسيستانة بيناكراونء داِرَيذراون.
جنسية. بةخاوةني ببَيت ناتوانَيت هةرطيز نة بَيت كوَيتي بةِرةطةز كة



١٩

كريسلةر هارى

ضوار نزيكة ي واتة وآلتةدا دةذي، لة م ساَلة شةست كة واهة ية كؤضة ري
بةخاوةني ببَيت كة نيية ئةوةي ماَّـ بةآلم دةذي، وآلتةدا لةم وةضةية
كة هةن هاووآلتي هةزاران هة زار لة سوريادا كوَيتي. ناسيؤناليتَيي
تة نها سوري، ثاسثؤرتَيكي جنسيةء بةخاوةني بنب نيية ئةوةيان ماَّـ
، ئَيراندا لة سةدةيةكة. ضارةكة نزيكةي كوردن بةِرةطةز ئةوةي لة بةر
بنب بةآلم ناتوانن دةذين، ئاوارة كوردي ئةفغانيء مليؤن لةيةك زياتر

بةخاوةني ناسيؤناليتَيي ئَيراني.
الدنء نيؤ- بن ئةوة ي بؤ باية خدارة زؤر مةيدانَيكي ثانتايية ئةم
ثةروةردة فؤندامؤنتاليستةكان بتواننكاميكازةكانيداهاتووياني تيادا
كؤمةآليةتييةكاني ئةكتةرة لةهةموو زياتر جنسيةكان، بَي بكةن.
نيؤ-فؤندامؤنتاليسمةوة لةاليةن كة  هةية ئةوةيان شانسي ديكة،
كةسَيكي نيشتمانة ، بآ  كةسَيكي  جنسية بآ  ئةكتةري  ِراوبكرَين.
نيية. شوَينَيكيش لةهيض شوَينَيكةء هةموو لة كةسَيكة سنوورة، بَي
ضوارضَيوة دةتوانن كات خَيراترين شَيوةو باشرتين كةسانة بة ئةمجؤرة
بة نموونة لَيرةدا دةكرَيت دةستةمؤبكةن. ئةلقاعيدة ئايدؤلؤذييةكةي
بؤ يةكةم جار 1993ء ساَلي لة ثياوة ئةم بهَينينة وة. ِرةمزي يوسف

باوكي  دة دات. نيؤيؤرك World Trade Center لة ثةالماري
خاوةني دايكدةبَيتء لة كوَيت لة فة لة ستينيية، دايكي ثاكستانيية،
لة ثاشان فليثنيء لة دواتر ئةفغانستانء لة يةمةنيية. ثاسثؤرتَيكي
لة كاتيطؤرية ئةم دةكات. ”جيهاد“ ئةمة ريكا يةكطرتووةكاني وآلتة
ئيسالمَيتي طروثَيكي لة ئةندام بة بنب ناتوانن ئةكتةري كؤمةآليةتي
خاوةني ئيسالمني، طروثَيكي ضونكة  موسوَلماندا،  براياني وةك
اليةكي تايبةتةو هةموو سنوورَيكي ضةند نؤرمَيكي تايبةتء ضةند
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لة بريتيية كاتيطؤريةش ئةم سةرةكي ثرسياري دةكات. ثَيوةثابةند
دامةزراندنء ضؤنييةتي نةك سنوورةكان هةموو لة هةَلهاتن ضؤنييةتي

لَييان. ثارَيزطاريكردن
الدنء بن طوتارةكاني  لةذَير كة  تر كاتيطؤريةكي هةروةها 
ئةو ئةكتةرانةن هةَلدةبذَيرن، نيَو-فؤندامؤنتاليسم ئةلقاعيدةدا ِرَيطاي

 « born again Muslim » هةَلطري طوتاري خؤيان وةك كة 
كؤمةآليةتيانة ئةكتةرة لةو زؤر بةشَيكي شانؤ. سةر دةخةنة
خوَيندنيان ِرؤذئاوا لة  يان دايكبوون لة ِرؤذئاوا لة  يان كة ئةوانةن
تراديسيؤنء خاكء خَيزانء لةطةَل قوَلدان دابِرانَيكي لة تةواوكردووةو
بؤ ثَيويستة زؤر هةنطاوَيكي دابِرانة  ئةم ئةسَلييةكانياندا. وآلتة
بَي سنووري ئيسالمي ِراديكاليزاسيؤنء طوتاري لةطةَل بتوانن ئةوةي

ئةلقاعيدةدا يةكبطرنةوة.

باخةوان عادل
17 ئؤكتؤبةر 2008

ثاريس
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باكطراوند

سياسييةكان زانستة خوَيندنى باآلى ثِرؤفيسؤرة لة ِروا ئؤليظةر
لة كة نووسةرانةى ثَيشةنطى ئةو يةكَيكة لة ئةو ثاريس. لة
ضةندين نووسةرى ئةو هةية. شارةزاييان ئيسالمدا بوارى
جيهانيكراو»، بة «ئيسالمى لةوانة: دانسقةية  كتَيبى

نةتةوةكان». «بنيادنانى و سياسى» ئيسالمى «شكستى

كريسلةر:

بَيركلى بؤ بةخَيربَيي ئؤليظةر مستةر

ِروا: ئؤليظةر

سوثاس
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كريسلةر:

بويت؟ و طةورة دايك بويت كوَى لة سةرةتادا دةثرسم لة لة

ِروا: ئؤليظةر

كةنارى لة بووم، دايك لة فةِرةنسا ى ” La Rochelle » لة من
.١٩٤٩ ساَلى لة ئةتَلةنتيك،

كريسلةر:

ض باوكت و دايــك منداَلى، سةردةمى بؤ بطةِرَيينةوة طةر
هةبوو؟ تؤ كارةكتةرى لةسةر كاريطةرييةكيان

ِروا: ئؤليظةر

بؤية  ئينطليزى نةدةطةيشتن، زمانى لة باوكم دايك و  خؤشبةختانة،
خَيزانَيكى طرنطييان بة ئينطليزةكان نةدةدا. لةِراستيدا، من لة ئةوان
ئةوة لةبةر فةِرةنسا.  لة كةمينةيةكن كة بووم، ثِرؤتستانتى طةورة

 » لة بوو ثِرؤتستانتي  قةشةيةكى ئةو  دةذيا، لةطةَلمان باثرييشم 
خَيزانَيكى تةقليدى  لة من بَلَيم بؤية دةتوانم .” La Rochelle
شتة بة دةدرا طرنطى كة بووم، طةورة فةِرةنسى ثِرؤتيستانتيزمى

زةبروزةنط. مؤراَلَيك لة هةمانكاتدا و لة لؤجيكييةكان

كريسلةر:
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دةتخوَيندنةوة؟  طةنجَيتيدا سةردةمى لة كة لةبرية كتَيبانةت ئةو تؤ
ئةوةى بةتايبةت ثَيش بوو، ضى لةسةرت كتَيبانة كاريطةرى ئةو وة

كؤلَيذ؟ بضيتة

ِروا: ئؤليظةر

بةَلكو ماَل، لة نةك دةخوَيندةوة، مةسيح»م ثريؤزى «كتَيبى بايبَل من
زؤرم كتَيبطةلَيكى من شةممة. ثريؤزى ئايينى ِرؤذى قوتابخانةى لة
سودمةند بؤ طةنج سةردةمةدا لةو كتَيبانة لةو كة زؤرَيك خوَيندةوة،
دةخوَيندةوة. و طةِران  طةشت بة ضريؤكم سةبارةت ضةندين نةبوون.
ضريؤكى بة ئةفغانستان. سةبارةت كاسَيَل كتَيبَيكى جؤزيف نمونة بؤ

هةبوو. لةسةرم كاريطةرييان زؤر ثةرجووةكان لة ثِر طةشتة

كريسلةر:

بويت. طةنج كة كاتةى ئةو تةنانةت بوو، فراوان تؤ ديدطاى

ِروا: ئؤليظةر

بةَلَى، بةَلَى.

كريسلةر:

ديدطاكانت. لة بوو بريتى جيهان

ِروا: ئؤليظةر

طةورةيان  ضريؤكةكاندا سيحرَيكى لة طةشت سادانةى نمونة بةَلَى. ئةو
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ثَيدةبةخشيم.

كريسلةر:

خوَيندن؟ بة كرد دةستت كوَى لة

ِروا: ئؤليظةر

خوَيندنى  كة كاتَيك بوو. ” La Rochelle » لة خوَيندنى من هةر
بوارى باآل لة قوتابخانةى بؤ ثاريس بؤ ضووم كرد تةواو ئامادةييم

مرؤظايةتيدا. زانستى

كريسلةر:

سةر  لة لَيكؤَلينةوةكةت بةخشى؟ تؤ بة طةورةى شتَيكى ض  زانكؤ
بوو؟ ضى

ِروا: ئؤليظةر

لة بوو  بريتى كتَيبم يةكةمني فةلسةفة. لة  بوو بريتى  من  كارى
تَيزةكةم بةِرَيوةبردن. سيستةمى بة سةبارةت ماستةرةكةم نامةى
ئةوة، لةبةر سني.  وآلتى  جوطرافى ثَيطةى و زمان لة بوو بريتى
و جوطرافى بوارى  هةردوو  لة كة هةبوو ئةوةم خةونى  كاتةدا  لةو

بكةم. ثةيدا شارةزايى ِروناكبرييدا

كريسلةر:

شؤِرشة خوَيندكارييةكةى بويت؟ خوَيندكار كوَي شةستةكاندا لة لة تؤ
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هةبوو؟ لةسةرت كاريطةرييةكى ض ثاريس

ِروا: ئؤليظةر

 Lycée de Louis  » لة باآل قوتابخانةى لة ثاريس لة من
سةنتةرى  قوتابخانةية ئةو كرد، ناونووس خؤم ”  LeGrand
جموجوَلَيكى سةردةمة  ئةو ئةوة لةبةر  التينى. بة بوو طرنطيدان
ناوخؤيى، بةشى لة خوَيندكارةكان زؤربةى ئارادابوو. لة فراوان سياسى
ضةث، بريوباوةِرى ثِراكتيزةكردنى زياتر بؤ هةبوو. ضةثيان بريوباوةِري
ضةند ماوةى  ماويست. بة ببووين ثاريس لة بوو ساَل دوو ئَيمة 
دةستى وآلتة ئةو ثؤليسى بة دذ خوَيندكاران خؤثيشاندانى مانطَيك
ئَيمة بوو. ئةمريكييةكان بة دذ خؤثيشاندانةكة  بَيطومان ثَيكرد.

«ميَلتؤن»مان شكاند. ئوتَيل جارَيك ثةنجةرةكانى

كريسلةر:

نووسينةكانتدا لة وايلَيكردى ضى دةبةم، تردا ئاِراستةيةكى بة تةوةرةكة
بدةيت؟ ئيسالمييةكان دةوَلةتة و ئيسالم بة طرنطى

ِروا: ئؤليظةر

ضةثِرةوةكان  طروثة لة سةربازَيك وةك من كاتةى ١٩٦٨ ئةو ساَلى لة
بكةم، سةفةر ئةفغانستان بؤ كة دانا  ئةوةم نةخشةى دةكرد، كارم
خةونى بوو، خةونَيك  ئةوة جياواز. هؤيةكى ضةند لةبةر  ئةمةش
زمانى فَيربوونى بؤ كاتذمَير  يةك ئَيوارةيةك هةموو  بوو. منداَليم
ئينطليزى كتَيبَيكى لة  دةكرد، تةرخان خؤم  كاتةكانى فارسى،
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زانيارييةكم هيض ئةوةى بَي بكة». فارسى فَيرى بةناونيشانى»خؤت
دَلنيا من تةناتةت كرد. فارسى فَيرى خؤم هةبَيت، فارسيدا زمانى لة
نا. يان بوومة زمانى فارسى فَيرى ئايا بةِراستى كة لةوةى نةبووم
ئةفغانستانم سةفةرى  كَيشابوو، بؤ نةخشةم ئةوةى وةك  يةكةسةر،
باآلم لةبريكردبوو. تاقيكردنةوةى ضوونة قوتابخانةى من تةنانةت كرد.
مانطم سَي ئةفغانستان. بطةمة تا هةبوو هةفتة سَي بة ثَيويستم من
لةطةَل بوو يةكةمني بةريةككةوتنم ئةمة برد. بةسةر ئةفغانستان لة

ناوةِراست. خؤرهةآلتى و ئيسالم

كريسلةر:

ضةند بوو؟ تةمةنت ئةوكاتة تؤ وة بوو، ساَلَيك ئةوة ض

ِروا: ئؤليظةر

بوو. ساَل نؤزدة تةمةنم ئةوكاتة بوو، ١٩٦٩ ساَلى

كريسلةر:

بارودؤخ لةدواتردا وةك ئةوةى بوو جَيطريتر زؤر وآلتة ئةو كاتةدا لةو
بوو. نائارام

ِروا: ئؤليظةر

تَيكضوو. بةتةواوى  ناوضةية ئةو بةَلكو ئةفغانستان، تةنها  نةك
دوو  بة تةنها ثَيويستت نيودةلهى، بؤ ثاريسةوة لة ١٩٦٩ تؤ ساَلى
ناوخؤ شةِرى نة لةئارادابوو، شةِر  نة  سةفةركردن. بؤ هةبوو، ظيزا
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درَيذو قذَيكى وةكو هيثى، ئَيمة هيض. لةبةرئةوة نة و شؤِرش نة و
يةكةمني نةدةوت. هيضى كةسيش ثؤشيبوو، ئةوروثيمان جلوبةرطى
زؤرَيك كابول، بؤ دواتر و تاران دووةم بوو، وَيستطةمان ئةستةنبوَل
بة شانازيم زؤر  من نيثاَل. ثايتةختى كةتماندوى تر خةَلكانى  لة
بؤ بوو ِرَيطةيةك  من بؤ ئةوة  دةكرد، شةتةكانةوة  هيثى كةلتورى 

سةردةمةدا. لةو ثاريس ذيانى لة سياسى بةشدارى

كريسلةر:

كةلتورى لةسةر كة وايلَيكردى ضى ناوضةية، ئةو بؤ سةفةركردنت بة
ئةوانى بة دذ كة هةَلبذارد، ئةوةت بؤضى بكةيت، ديراسة ناوضةية ئةو

بيت؟ تر

ِروا: ئؤليظةر

لة وة دةِرؤيشتم، طوند بة طوند ثا بة هةر من ئةفغانستان لة
دةكرد. قسةم  ِرووبةِروو ئةفغانستاندا جوتيارةكانى لةطةَل نزيكةوة 
هةموومان ئَيمة يةكةم، دةكرد. ئةوةم شت دوو بة سةبارةت من
و مشتومِر لةسةر ذيان بكةين، قسة بةيةكةوة دةتوانني ئَيمة مرؤظني،
كؤمةَلطةيةكى بةتةواوى ئةوَى دووةم، بكةين. بابةتة لةو ترى شتى
ِرؤمانتيكيم ِرؤحَيكى بووم، كاتةدا، طةنج لةو بَيطومان بوو. جياواز
ئةو دةكردةوة. بريم طوندةكانةوة ذيانى لةبارةى من لةبةرئةوة هةبوو.
كة وايلَيكردم ئةوان نزيكانةى ثةيوةنديية ئةو و جياوازانة كةلتورة
من دةتوانم ئيسالم بكةم، لةسةر ديراسة ئامادةم من ئؤكةى بَلَيم:»
ئةوةى لةبةر نةك طةِرامةوة من شارةزابم. زياتر فارسةكانةوة لةبارةى
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كةلتورةدا لةو هةميشة خةياَل بة من بةَلكو بطةم، كؤمةَلطةية لةو كة
ئةو لةسةر كارم  ئةكاديمى ديراسةى  بؤ  كاتةدا لةو من  دةذيام.
كتَيبى بةوةى نةببوو طةآلَلة ال فكرةيةكيشم هيض نةكرد. كؤمةَلطةية
لةو شتَيكى هةر يان ئةنسرؤثؤلؤجى ديراسةى يان بنووسم، لةبارةوة
خؤم بكات. هةر سةرقاَلم ناوةِراست خؤرهةآلتى بة سةبارةت بارةيةوة
دواى بكةم. ئةفغانستان بؤ ساَلَيك سةفةر هةموو كة دةكرد ئارةزووم
دةبووم بةردةوام و فةِرةنسا بؤ دةطةِرامةوة ثايزدا لة هةميشة ئةوة
زؤر بووم، قوتابخانة مامؤستاى من كاتةدا لةو كارةكةم. لةسةر

قوتابخانة. مامؤستاى بوومة بةوةى بووم خؤشحاَليش
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ئيسالم لةسةر ينةوة
َ

لَيكؤل

كريسلةر:

سياسى» ئيسالمى شكستى » ناوى بة باشةكانت كتَيبة يةكَيك لة
بةتايبةت ئةمريكا، بؤ باسة طرنطةكان لة يةكَيك بووة باسة ئةم و
لةسةر دةكةم تؤ بتوانى سَيثتةمبةر. من حةز ١١ى ِرووداوى دواى
باشرتين جيهانى. كَيشةيةكى بووةتة ضؤن كة بدوَييت، مةسةلةية ئةم

ضركةساتى ئيستةماندا؟ لة ئيسالم لة بريكردنةوة بؤ ضيية ِرَيطة

ِروا: ئؤليظةر

فؤرمى ضةندين  بة دةتوانرَيت بؤية  ئايينة  مادام ئايينة، ئيسالم 
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و كةلتور ضةندين لة  ئايينة ئةم بكرَيت. لةسةر  كارى سياسى
كَيشة ئايني، وةك ئيسالم طونجاندووة.  خؤى  جياوازدا كؤمةَلطةى
ئةوة كةسةكان  دةبَيت  كة وابريدةكةنةوة خةَلك  لة زؤرَيك نيية.
طرنطيةكة من نيية. ئةوة ئامانجى بةآلم دةيَلَيت،، ئيسالم كة بزانن
دةيَلَيت موسوَلمان لةنَيوان ئةوةى جياكارى بكةم كة من بؤ لةوةداية
ثِراكتيزةكردندا، لة ئيسالم ئةوة لةبةر دةيَلَيت. ئيسالم ئةوةى و
خةَلك ثِراكتيزةكردنى  لة جياوازة طوتاردا، و ئاخافتن لة ئيسالم 
لةسةر دةَلَى من سياسييةك ئيسالم. شوَينكةوتووانى و ئيسالم بؤ
هةندَي هةروادةَلَيت. موسوَلمانيش ِرؤشنبريَيكى و ئيسالمم ِرَيبازى
جوتياران شةقامةكان، لةسةر دةكةن خؤثيشاندان طةنجةكان جار

بابةتة. لةم شتَيكى هةر ياخود ئيسالمةوة، بةناوى ِرادةثةِرن

بؤ ياخود لَيكؤَلينةوة،  بؤ ئةفغانستان بؤ ضووم من كة  كاتَيك
يةكَيتى لةاليةن بوو داطريكردنى دواى ِرَيك كتَيبَيك، نووسينى
هةندَى موجاهيدةكان  كة تَيطةيشتم من ثَيشووةوة. سؤظيةتى 
دةكرا كة ِرَيبةرايةتى دةكران، ِرؤشنبريةكانةوة طةنجة لةاليةن كات
طةنجانة ئةو ماركسى. بة بنب  طةنجانة ئةم تردا  بارودؤخَيكى لة
طؤشكرابوون. ثةرةوةردة نوَيى سيستةمَيكى بة ئةوان خوَيندكاربوون.
زؤر دةكرد. ئةوان طةنجى قسةيان بَيطانة زمانى جار ئةوان بة هةندَى
ئةو شاد. ئةحمةد مةسعود وةكو كةسَيكى نمونة بؤ بوون. شارةزا
ماركسيان زاراوةى كةضى دةكرد. شةِريان ئيسالمةوة بةناوى طةنجانة
بابةتة. لةو شتى و ئايدؤلؤجيا دةوَلةت، ، شؤِرش دةهَينا: بةكار
بتوانم طةر مؤدَيرندا، ماركسيزمى لةنَيوان تَيكةَلبوونة ئةم لةبةرئةوة
بة سةبارةت دةمةوَيت من  ثَيدةبةخشَيت. سيحرمان  ئايني بَلَيم



٣٣

كريسلةر هارى

بانطَيشتى سةردةمةدا لةو كة بكةم، ديراسة موجاهيدةكان ئامانجى
دةكرد. ئيسالميان ِراستةقينةى دةوَلةتى دروستبوونى

لَيكؤَلةرةوة و نةريتخواز ئايينى ثياوانى ِرَيبازى لةسةر طةنجانة ئةو
بةوة طرنطييان هةميشة ئايينى ثياوانى نةدةِرؤيشتن. ئيسالمييةكان
لةو نوَييةكانم هاوِرَي بةآلم دةكات. سةرزةنشتيان كَي كة نةدةدا
ئةوان دةكردن كة بانطم وا من كة بوون، ئيسالميانة ئةو سةردةمةدا
ئايدؤلؤجياى دةكرد، ئيسالمييان دةوَلةتَيكى دروستكردنى داواى
تاكو بكةن، ئيسالم بة كؤمةَلطة ئةوةى بؤ دةهَينا، ئيسالمييان بةكار
لؤجيكدا، لة ئةوة لةبةر ثَيكبهَينن..هتد. ئيسالمى ئابورى بتوانن
بةوةى سةبارةت مؤدَيرنة بؤضونَيكى ئةوة مؤدَيرنة. ثِرؤذةيةكى ئةوة
من دواتر ئةوة دةكةوتم. بَيت. من دواى دةوَلةت ضؤن و كؤمةَلطة
بوو ئةوة من ئامانجى بينى. شتم هةمان ئَيرانيش لة ئَيران، ضوومة
لة ض بزانم ئةوةى بؤ دةكةن. ثِراكتيزة ثِرؤذةيةك ض ئةوان بزانم كة 
كاتَيك بكةن. دروست ئيسالمى دةوَلةتى دةتوانن ئةوان ئاستَيكدا
بؤم ، كرد ئَيرانم سةردانى تر جارَيكى هةشتاكاندا كؤتايى لة من
بكات. ئايني لةسةر ئيش نةيتوانيوة ئيسالمى كة دةوَلةتى دةركةوت
سةردةكةوَيت. ئاييندا بةسةر سياسةت زوو يان درةنط ئةوةى لةبةر

كريسلةر:

نةطونجان لة كة جؤرَيك خؤى ئيسالم لةبارةى ئةى بَينني. لةمة واز با
و خؤي ئايني بة ثةيوةندى  كَيشةية لةم بةشَيك ئايا دةخوَلقَينَيت؟ 

نيية؟ سةرةكيةكانييةوة كؤنسَيثتة
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ِروا: ئؤليظةر

لةوةى  بريتيية كَيشةكة نيية. ئيسالم من كَيشةكة بِرواى بة نةخَير.
سادة زؤر ِرستةيةكى بة با دةكةم. ئيسالم وَينةى ضؤن من كة
و ئايني لةنَيوان جياكارييةك هيض ئيسالمدا لة بكةمةوة. ِروون بؤت
بهَينيتةوة. كَيشةكة بةَلطة ضةندين ئةمة بؤ دةتوانى سياسةتدا نيية.
كة كَيشةكة ئةوةية هةية؟ قورئاندا لة ِرستةية ئةم ئايا نيية،  ئةمة
ضؤن يان سياسةتكاران تَيدةطات.  ِرستةية لةم  ضؤن  بةطشتى خةَلك
زياد هةَلطرى ئةمة لةِراستيدا دةكةن؟ مامةَلة ِرستةيةدا ئةم لةطةَل
بة ثَيويستى ئيسالمى دةوَلةتى دروستكردنى ثِرؤذةى لة بؤضونَيكة.
كة ئيشى هةية، شتى تر و ئايدؤلؤذيا و دةستور دامةزراوة و شؤِرش و
شتَيك لةِراستيدا ئةوةى لةبةر ئيسالم، لةبةر نةك نةكراوة، لةسةر 
مومارةسةى كة هةية دةوَلةتت تؤ ئايينى. دةوَلةتى بةناوى نيية
بةكار ئايينى شةريعةتى كة دةوَلةتطةلَيكت هةية تؤ دةكات. ئايني
لةسةر بةتةنها هةبَيت،  دةوَلةتَيكت ناتوانيت تؤ بةآلم  دةهَينن،

بَيت. ئايينَيك هةر دامةزرابَيت، ئايينى بنةماى

كريسلةر:

ِروونادات؟ ئةمة بؤضى دةكرَيت، ضؤن ئةمة

ِروا: ئؤليظةر

فةزيلةت  و باوةِر لةسةر ئايينَيك هةموو بَيطومان ئةوةى لةبةر  
ضةمكطةُّـ بة ثشت ئايينةكان بَلَيني. بتوانني ئةمة ئةطةر دامةزراوة،
حوكمى ناتوانى تؤ بةآلم دةبةستن. تر شتى و خراثة ضاكة و ئةخالقى
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نةبَيت كاتَيك بكةيت، ئةخالقييةكان بة كؤنسَيثتة تةنها كؤمةَلطةيةك
نني. هةموومان فريشتة ئَيمة لةِراستيشدا فريشتةبني. هةموومان كة
لة خةون جؤرة ئةم لةنَيوان هةية ضاك بةراوردَيكى لَيرةدا لةبةر ئةوة

ثيوريتانى. يؤتؤثياى لةطةَل

كريسلةر:

ثيوريتانى ئةمريكيية؟ لة يؤتؤثياى مةبةستت

ِروا: ئؤليظةر

سةرؤك ئةمريكيية. ثيوريتانى يؤتؤثياى لة مةبةستم بةَلَى،
لة باس ثؤزةتيظ شَيوةيةكى بة هةميشة ئَيران لة خاتةمى محةمةد
هةمان ئةوة لةِراستيدا، لةبةرئةوةى دةكات، ئةمريكا ثيوريتانةكانى
و تاكةكةسى بنةماى  لةسةر كؤمةَلطةى دةتةوَي تؤ كة  وَينةية،
دَيتة طةندةَلى بَيطومان زوو، يان درةنط بةآلم بنَيى. بنياد فةزيلةت
ثَيويستت تؤ كة ئةوةية كة ئازادى طشتى بَليم دةمةوَي من ئاراوة.
ناتوانى تؤ كؤمةَلطةيةكدا. لة كاركردن بؤ هةبَيت دةستور بة
تؤ بكةيت. سةرؤكةكةت يان فةزيلةتى دادوةر فةزيلةتى بة متمانة
يان درةنط ماناية بةو ئةوة  لةبةر بنَييت. بنياد  دةستور ثَيويستة
ئايينيدا و بريكردنةوةى ئايني ئاكارى بةسةر سياسةت سةركةوتنى زوو

دةبينني.

كريسلةر:

مؤدَيرنيزةيشن و  مؤراَليتى بَيت شَيوةيةك هةر بة  ئةوة، لةبةر
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بنةما لةطةَل كة دةهَينن، خؤياندا لةطةَل سياسى ميتؤدَيكى
ضى؟ دةَلَيى بارةيةوة لةم دروست دةكات. تؤ ملمالنَى ئايينيةكاندا

ِروا: ئؤليظةر

كؤمةَلطة دينييةكانى بؤضوونة دةبَيت تؤ كة بَلَيم مةبةستمة من
بةتةنها ناتوانى تؤ دابِرَيذيتةوة. جياوازةكان تَيرمة بة تر جارَيكى
ئةوةى لةبةر ئاييندا. و سياسةت لةنَيوان نيية جياوازى بَلَيى،كة ئةوة
ثةلكَيشت زوو، يان درةنط هةية، سياسيت تاكةكةسى زةمينةيةكى
لة ئيسالم بؤ وة ئايينى. تاكةكةسى زةمينةيةكى بةرةو دةكات
تاكةكةسى زةمينةيةكى بةربةرةكانيية. ضؤن دةتوانني ئيستادا، ئةمة
دةكرَيت، تيؤريزة ضؤن دةكرَيت، قبوَل ئةوة ضؤن بكةين. وَينا ئايينى
ثَيويستمان سياسةت، و ئايني جياكردنةوةى لةبارةى بة تيؤر، بوون بؤ

ئيشكردنة. بة

كريسلةر:

بدرَيت؟ ئةنجام ئةمة نةتوانراوة بؤضى

ِروا: ئؤليظةر

و  ئايني جياوازى لةنَيون ئيسالمدا نةريتثارَيزى هزرى لة  لةبةر ئةوةى
ئارادابووة. لة ثِراكتيكى هةميشة جياوازى ِراستيدا لة نيية. سياسةتدا
كردووة، هةرطيز حوكميان موسوَلماندا جيهانى مَيذووى ئةوانةى لة
دةسةآلتيان خةَلك بؤ هةميشة حوكمكةران نةبوون. ئايينى ثياوى
دةطرتة دةسةآلتيان ئةوان كاتَيك ئايني. بؤ نةك  دةست، دةطرتة
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موسوَلمانني، كؤمةَلطةيةكى ئَيمة دةيانوت:» ِراهاتبوون دةست،
دةدا ِرَيطةى ئةم ياساية وة دةكات». دةوَلةتدا حوكم لة شةريعةت
نيية. سياسةتدا ئايني و لةنَيوان جياوازى بَلَين كة ئايينى ثياوانى بة
بنَين، بنياد ئيسالمى دةوَلةتى دةخوازن بةآلم ئيستا ئيسالميستةكان
سياسةت و ئايني نَيوان نةريتى ثةيوةندى لة بري تر جارَيكى  ئةوان 
سوَلتانةكانى و ئةمري  كردةوةى بة درَيذة ناتوانن ئةوان دةكةنةوة.
لةطةَل دةوَلةت بؤ تةقليديية ِرَيطة ئةم لةبةرئةوةى بدةن، ِرابردوو
دةوَلةتى دةبَيت  كة بةوةى ناطونجَيت، ئايدؤلؤجيدا بؤضونطةُّـ 
ئيسالميدا، سةرؤك، دةوَلةتى لة نةبَيت. ضؤن و بَيت ضؤن ئيسالمى
باشرتين بَيت، ثَيويستة موسوَلمانَيكى ِراستةقينة دةوَلةت، سةرؤكى
هةية. كَيشةيةكمان ئَيمة لَيرةدا هةموواندا. لةناو بَيت موسوَلمان
كة دةوَلةت  سةرؤكى بؤ بكةين دةستنيشان كةسَيك دةتوانني ضؤن

بَيت؟ ئيسالم هةَلطرى ثرةنسيثةكانى ِراستةقينة و موسوَلمانَيكى
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ئيسالميستةكان

كريسلةر:

نةستى  لة كةم  النى هةية،  تَينةطةيشتنَيك ئَيمةدا  وآلتى لة
بنةِرةتى ئةوةية كة ثَيويستمان بة تَيطةيشتنَيكى ئةويش جةماوةردا،
ثِرؤتيستؤيانةوة بزوتنةوة بةو ثةيوةندى كة خةَلكانةى لةو هةية
بةسةر كؤمةَلطة محافزكار شَيوةيةكى بة ئايني كة دةيانةوَيت دةكةن،
ِروون بؤمانى لةضيداية،  تَينةطةيشتنة  ئةو بسةثَينن.  مؤدَيرنةكاندا 

بزوتنةوانةوة؟ ئةو ِريزى كة دةضنة كَين خةَلكانة ئةو بكةرةوة،

ِروا: ئؤليظةر

لة بهَينينةوة ئيسالمييةكان  بزوتنةوة بة  سةبارةت  نمونةيةك با
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كة ئةوانيش بريتي ِرابردوودا، سةدةى و هةشتاكانى ساآلنى حةفتا
لة ئيسالمى شؤِرشى و لة توركيا ِرةفا ميسر و لة ئيخوانةكان لة بوون
بِروانامةن، و خاوةن مةدةنى و طةنج طروثانة ئةم دواكةوتةكانى ئَيران،
ثةروةردةى سيستةمى  لةسةر و مؤدَيرن ثةروةردةى كة خةَلكانَيك 
كةسَيك هةموو  تَيداية. ئةندازياريان ئةوان ثَيطةيشتوون، خؤرئاوا 
خومةينى يةكةم ئايةتوَلآل بةآلم دةكاتةوة، خومةينى ئايةتوَلآل بري لة
بة يان دةست، طرتة دةسةآلتى ئَيراندا مَيذووى لة  بوو ئايةتوَلآل
وةزيرةكانى لة  زؤرَيك بوو. تةنيا ئايةتوَلآليةكى ئةو تر مانايةكى
هةمان بوون. خؤرئاوا  ثةروةردةى ِرؤشنبريى بوون، طةنج خومةينى
دياردة هةمان ثَيشو سؤظيةتى يةكَيتى لة ئةفغانستان. لة شت
مةغريبيش و ميسر لة فؤرم، هةمان بة توركياش لة هةبوو. بوونى
ِرذَيمةكان بةربةرةكانى ناتوانن نةريتثارَيزةكان شَيوةية. هةمان بة
ثشتيوانى نةريتثارَيزةكان هةر وابووة، كة هةميشة ِراستيدا لة بكةن.
ئةوان نةريتثارَيزن، ئةوان لةبةرئةوةى كــردووة.، ِرذَيمةكانيان
شةريعة ئةوان ضييان لة كارةكتةرى شؤِرشطَيِر نني. ئةوان محافزكارن.
بكات، حكومةت ثشتيوانى  كة دةخوازَيت ئيسالم لة وا دةوَيت،

بَينَيت. شكست ئةوةى بؤ ناكةن ِرذَيمةكان بةربةرةكانى كةضى

كريسلةر:

ِراديكاَلةكانةوة، لةاليةن ئيستا بةتايبةت لةئاراداية، ثِرؤتيستؤ بةآلم
ِروودةدات، ئةمة بؤضى جيهانيكراوة. بة سةدةى بةرهةمى ئةمةش

وادةكةن؟ ِراديكاَلةكان بؤضى ئيسالميية وة

ِروا: ئؤليظةر
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مرياتطر ئيستادا، ِرابردوو لة لة ئيسالميستةكان زؤرَيك بِروايةدام لةو
ئةوة ئيمثريالستن. دذة ئةوان ليرباَلةكانن. مؤدَيرنة بزوتنةوة نةوةى و
بةدةورى مشتومِرةكان هةموو ئَيران، نمونة بؤ ئاشكراية، و ِروون زؤر
دانةمةزراون، ئيسالمى بنةماى لةسةر كة دةخولَيتةوة، ئابووريدا
نيشتيمانى. بة ئابوورى ثابةندنةبوون و ئايديايةكى مؤدَيرن بة بةآلم
ئابوورى سياسةتى لةسةر شَيوازى شةستةكان كار بة ئةوان لةبةرئةوة
نرخى لةسةر مشتومِر بؤ قورئان بؤ  ناطةِرَينةوة  ئةوان كوا دةكةن.
نةخَير، دةكةن. خؤماَلى نيشتيمانى و نةوت بة بازرطانى ئةوان نةوت،
و دةوَلةت لة ديبةيت حةفتاكان و شةست سةردةمى وةك ئةوان
سةربةخؤن دةكةن، ئيمثرياليزم لةطةَل ثةيوةندى بِرينى و خؤماَليكردن
لة ئةوةى (وةك جيهانى  ئابوورى  دةسةآلتى لةطةَل بةراوردكردن لة 

مؤدَيرنن. ئيسالميستةكان ئةوة، لةبةر لةئاراداية). ئةمريكا

كريسلةر:

هةوَلى  ئيسالميستةكان كتَيبةكةتدا دةَلَيى:» لة كؤتةيشنَيكى تؤ
وةك خؤيان، تاكةكةسى dignity ى بؤ شكؤ بطةِرَينةوة ئةوة دةدةن
بووة». و شةرمةزارى ِرسوايى توشى ئةوان واية شكؤى ثَييان ئةوةى

بكةرةوة. شى بؤ دياردةيةمان ئةم

ِروا: ئؤليظةر

ئيسالميستةكان.  كَيشةى بةتةنها نةك كةسَيكة، كَيشةىهةموو ئةمة
ناسنامةى كة دةكات هةست وا مرؤظ طلؤباَليزةيشندا، سةردةمى لة
خؤرئاواييكراون بة  ئةوان كة بةجؤرَيكة ئةمةش دؤِراندووة.  خؤى
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لةبةرئةوة ئابووريدا. طةورةكانى بِريارة كاريطةرى لةذَير تةنها نةك
هةستثَيدةكرَي. فراوانى بة نامؤيى، لة جؤرة ئةم بَيطومان
خؤيان فةندامَينتاليزم، لة جؤرَيكن كة تر ئةوانى و ئيسالميستةكان
دةَلَين ئةوان  ئيسالميستةكان»بةَلَى»ية.  وةآلمى الية. وةآلميان
بةيةكةوة ئيسالمى ناسنامةى و مؤدَيرنبوون بة دةتوانني ئَيمة بةَلَى
ئيسالميستةكان ئيسالم بكةين. بة مؤدَيرنَيتة كؤبكةينةوة. دةتوانني
ئيسالمني، ِرَيبازى نةخشةدانةرى كة دةكةين شانازى ئَيمة دةَلَين
ئيسالمني ِرَيبازى دواكةوتةى كة دةكةين خؤمانةوة بة شانازى ئَيمة
ناوةخنى دةست لة بةَلَى، ئةوان شَيوةية، وآلتَيكى سةربةخؤدا. بةم لة

شتَيكى هةستيار دةدةن.

كريسلةر:

ثَيشنيار ئيسالمةوة لةاليةن كة هةية دياريكراو كَيشةيةكى ئايا
هةر لة تر ناِرازييةكانى طروثة بة بكةيت بةراوردى تؤ ئةطةر كرابَيت،
هةية دياريكراوى كَيشةطةلَيكى ئايا ئيسالم بَيت؟ جيهاندا شوَينَيكى
ِرادةطةيةنن خؤيان ناسنامةى كة لةوانةى زؤرَيك بؤ بكات ثَيشنيارى

كردووة؟ ئيسالمدا بة باوةشيان و

ِروا: ئؤليظةر

ئايينى بةكارهَينانى  لةِراستيدا طةورةية.  كَيشةيةكى ئةوة بةَلَى، 
ناطةِرَيتةوة بةتةنها نوَى ناسنامةيةكى بة كؤثيكردنةوةى و تةقليدى
دةبينني. هيندستانيش لة دياردةية ئةم نمونة بؤ ئيسالم. ئايينى بؤ
دةيانةوَيت شَيوة جاناتا» لة هيندستان بة هةمان بةهاراتا ثارتى»
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بةتايبةت بزوتنةوةدا فؤرمى لة بةَلَى، بةآلم بنَينةوة. هيندؤيزم بنياد
بِرواى بة يةكةم: بؤ؟ دةوةشَينن، طورز ئيسالمييةكاندا دةوَلةتة لة
كاتيطؤرة بؤ  كردووة ئامادة طشتى ناولَينةرَيكى ئيسالم  من
ثةروةردةكراوى و مؤدَيرن و ِرؤشنبريَيكى طةنج خةَلك. جياوازةكانى
بة تَيرمى نةخوَيندةواردا جوتيارَيكى لةطةَل دةتوانَى كةلتورى خؤرئاوا
يونيظَيرساَلى ئايدؤلؤجيايةكى ئيسالم دووةم: بكات. قسة ئيسالمى
ئايينَيكى ) شينتؤيزم و هيندؤيزم لة هةرطيز كة كردووة، ئامادة
ئايينَيكى ئيسالم ناضَيت. تر ئايينَيكى هةر و يابانيةكانة) نةريتى
بة ثَيويستبوون بةبَى جةنطئامَيزةوة. ترادسيؤنَيكى بة يونيظَيرساَلة
لة داطريكارى لة جؤرَيك بةآلم جؤرة، لةو شتَيكى هةر يان خوَين
ئَيمة كة ئةوةى نؤستاليذياى بةدرَيذايى هةية، ئيسالمدا مَيذووى
لةبةرئةوة ونكردووة،  شوَينةكانمان  ئَيمة ونكردووة،  ناسنامةمان 
زيندوو ثَيغةمبةر سةردةمى  ثاراديطمى  ئيستةدا  لة  دةتوانني ئَيمة
فراوان جيهاندا لة  ئايني ثايةكانى كة كاتَيك ئةمةش بكةينةوة،
بة ِرةهةندَيكى لةاليةن ئيسالميستةكانةوة كاركردنة جؤرة ئةم بَيت.
شَيوازَيكى بة كة دةطرَيت، لةخؤ نَيونةتةوةييكردن بة و جيهانيكردن

دةكات. كار نوَى جةنطاوةربوونى ئيسالمى نوَيى بة

كريسلةر:

كة لةبةر ئةوةية ئايا كارى لةسةر ناكرَيت. كة خاَلةية ئةمة ئةو بةآلم
كةوتؤتةوة، تاكةكةسَيك تاكةكةسى طؤِرانى بة ئيسالم بة طرنطيدان

ئازاديدا دةطةِرَى؟ بةدواى لةطةَل خؤيدا كة

ِروا: ئؤليظةر
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بريؤكةى داثؤشيبوو. مةسيحيةتيشى هةروةها دياردةية ئةم
بؤ طةورةية كةرةستةيةكى موسوَلماندا، كؤمةَلطةى لة «ئوممة»
دةكات كؤمةكمان  «ئوممة» ضةمكى هةروةها سياسى. جوَلةى 
ناسنامة و خَيَل و ِرةطةز ديوى  لةو ناسنامةيةك  ئامادةكردنى بؤ
دابةش كات هةندَى ناوةِراستدا، خؤرهةآلتى لة نةتةوايةتييةكان.
دةوَلةتة تازةدروستبووةكاندا، و دةسةآلتة كؤَلؤنياَلةكان بةسةر دةبوو
سةردةمى بةرةو ِرَيطةيةكة بؤ طةِرانةوة بؤ ِرابردوو، ئيسالميزم ثان
و دروشمةكان، ضةمك لة زؤرَيك واية، بِروام من ئيستاش، كؤَلؤنَيَل. تا
ئيسالميزمى بؤ كة هةرطيز ناطةِرَيتةوة هاتووة، ئيسالميزمةوة لة
و خؤرئاوا كؤَلؤنياليزمى بؤ وةآلمَيكة نةبَي كة ئةوة بةَلكو تةقليدى،

ثةرضةكردارة. ناسنامةيةكى ئةوة وآلت. داطريكردنى

كريسلةر:

ِرووبةِروو دةسةآلتَيكدا لة  طةر نابَيت  سةركةوتوو  ناسنامةية ئةم
دةبينني ئةوة مَيذة لة ئَيمة هةبوو. دينى ثايةيةكى كة وآلت بَيتةوة،
وآلت، طواستنةوةى لة نةبوون سةركةوتوو بزوتنةوة لة جؤرة ئةو كة

ِراستة؟ ئةوة موسوَلماندا، جيهانى لة

ِروا: ئؤليظةر

شَيوةيةكى  بزوتنةوانة ئةو كة ئةوةية ئيسالميزمدا لة دذيةك بةَلَى.
ئيسالميستةكان سةرةتاوة، لة دةبةخشن. دةوَلةت بة شةِرانطَيزى
دةوَلةتَيكىئيسالمىدامةزرَينن. و بكةن دةيانويست، دةوَلةت كؤنرتؤَل
ئةوة ِرةنطة نايةت، توندوتيذى بوونى بةماناى دةوَلةت بردنةوةى
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دةوَلةتةى ئةو بَيطومان بةآلم بدرَيت. ئةنجام ثةيوةندييةكانةوة لةِرَيى
لوبنان و ميسر دةوَلةتى بةطشتى، دةوَلةتة دةبَيتةوة، ِرووبةِروويان كة
يان بَيت زوو ئيسالميستةكان، لةبةرئةوة تر. دةوَلةتانى ئَيران و و
دةبن و وَالتةكانياندا لة ثَيدةدةن ثةرة سياسييةكانيان درةنط، هةوَلة
مانطَيك ضةند تةنها بن. ئيسالميست  هَيندةى ناسيؤناليست، بة
لة ئيسالمى شؤِرشى كة وتم من ئَيران، شؤِرشى سةركةوتنى دواى
ئيمثرياليستى، دذة و  ناسيؤناليستى شؤِرشَيكى بؤ  دةطؤِرَى ئَيران
توركيا لة  ِرةفا ثارتى بَيت. ئيسالمى ثوختى شؤِرشَيكى هَيندةى
ئيسالمى ئةجَيندايةكى بة توركيية ناسيؤناليستى ثارتَيكى زياتر
لة تورابى حةسةن بَيت. شؤِرشطَيِر ثارتَيكى لةوةى زياتر قةومى،
بزوتنةوة لة مةسةلةى دذوارى دةكات. فؤرم كار هةمان بة سودان
ئيسالميية، طشتى دةوَلةتَيكى بنيادنانى هةمان ئيسالميستةكاندا،
دذ مانا بةزؤر  ئيستا ئةوان كؤمةَلطة. موسوَلمانانى هةموو  بؤ
ئةوان سياسيية. ئيسالمى شكستى بؤمن ئةوة ناسيؤناليزمن. بة

بيانطةيةنَيتة دةوَلةت يان نةتةوة. بِرؤن بةِرَيطةيةكدا نةيانتوانيوة

كريسلةر:

دبنةوة دةوَلةت بةرةنطارى دينييةكان و ئيسالمى بزوتنةوة لةبةرئةوة
دةكات. كؤنرتؤَليان دةوَلةتيش و

ِروا: ئؤليظةر

وةك بةدةستبَينن، دةوَلةتيش بتوانن ئةطةر كاَلياندةكاتةوة، دةوَلةت
لة ئَيراندا ِروويدا. ئةوةى
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كريسلةر:

بةِرَيوةبةرَيت؟  دةوَلةت ضانسى ئةوةى هةية كَى جيهاندا، بةشةى  لةم
بةِرَيوة ئةوةى دةوَلةت كة ئةوةت كردووة كتَيبةكةتدا ثَيشنيارى لة تؤ
نةريتييةكان لةناوياندا طروثة بةزؤرى طروثة يةكطرتووةكانن، دةبات

دياريكراون. ِرةطةزَيكى يان خَيَل

ِروا: ئؤليظةر

خؤرهةآلتى دةوَلةتانى لة زؤرَيك ضةَلةمةى تةنطو لةِراستيدا بةَلَى.
ضى مؤدَيرندا دةوَلةتى ِرووكةشى لةذَير ئةوةية، ناوةِراست،
ئةو هةروةها لةئاراداية. هاوكار سيستةمى ضةندين دةطوزةرَيت.
سعوديةى وةكو دامةزراون، خَيَلةكى  ثةيوةندى  لةسةر سيستةمانة
سوريا، وةك  دياريكراو، كةمايةتى ئايينَيكى ياخود عةرةبى، 
دةبينرَيت. جةزائري لة ئةوةى  وةك سةربازى  سيستةمى ياخود
تةنها ئةوة نيية. ِراستةقينة دةوَلةتَيكى ئةوة بَيت، بةهةرشَيوةيةك
لة كاركردن بؤ هاريكارى دياريكراوى سيستةمَيكى بؤ ِرَيطةيةكة
بة خؤيان بارودؤخةدا ئيسالميستةكان بؤية لةم خؤيدا. بةرذةوةندى
ئةوان جار هةندَى دَلنياكةرةوةدا ثلةيةكى لة دةزانن، ئةلتةرناتيظ
ثةرلةمانييةكةى جةزائري هةَلبذاردنة لة ئيسالميستةكان سةردةكةون.
كةمينة حوكمى بة دذ ئةوان لةبةرئةوةى بردةوة، ١٩٩١يان ساَلى

ئَيمة  دةياننووسى:»  ياخود دةيانوت ئةوان بوون.   oligarchy
لوبنان حيزبوَلآلى ئَيران. لة شت هةمان خةَلكني». هةموو نوَينةرى
دةكةن. شيعة خةَلكى نوَينةرايةتى ئةوان بَيطومان شَيوة، هةمان بة
خاوةن نوَينةرايةتى ئَيوة يةكطرن، دةَلَين:» شيعةكان بة ئةوان بةآلم
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ئيستا، بةآلم  دةكرد.  دةوَلةمةندةكانتان خَيزانة و ديار  خاكَيكى
بَيطومان لةبةرئةوة، لَيثرسراوَيتيدان». لةبةردةم ئَيوة خةَلكن، ئَيوة
ئيسالميستةكان ثارتة دةبينةوة. نزيك جةماوةربوون لة لَيرة ئَيمة
طةمةى لة كة بكةن، ضينى خةَلك ئاِراستة سياسى فةزاى دةيانتوانى
طةورة دةستكةوتَيكى ئةمة من بةبِرواى بَيبةشكرابوون. سياسى
ناوةِراستدا، خؤرهةآلتى  لة ئيسالميست بزوتنةوةى بؤ ثؤزةتيظة و

سةدةى ِرابردوودا. هةشتاكانى ساآلنى لة بةتايبةت

كريسلةر:

لةبةر بَينَيت، بةدةست سةركةوتن دةتوانَى دةوَلةت دواجار، بةآلم
لةسةر كار دةتوانن دةكةن، دةوَلةت كؤنرتؤَلى كة ِرذَيمةكان ئةوةى 
بكةنةوة ئيسالم كؤمةَلطة بة دةتوانن ِروونيشة بكةن، وة سيمبوَلةكان

ِراستة؟ ئةمة بكةن. كث دةنطةكان بزوتنةوانةوة، ئةو لةاليةن و

ِروا: ئؤليظةر

اليةنى ضةندين لة بةآلم دةبينرَيـت. ئَيراندا لة دَلنياييةوة. ئةوة بة
من بةكاردةهَيندرَين، توندى بة  كة  ِرذَيمةكان،  دةسةآلتى ترةوة،
هةية كؤنسَيرظاتيزمانة، دةستى شَيوةيةكى بة ئيسالمكردن بة دةَلَيم،
نةيدةزانى ئيسالمى ئيسالمى. ثارتى ثارتى تواناكانى الوازكردنى لة
سياسيدا. لة كايةى وَيناكردنى ئيسالم نني لة ياسا ئةوان هةَلطرى كة
نةوةتةكاندا، سةرةتاى لة بةتايبةت بةوةكرد، هةستيان دواجار ئةوان
خؤيان بِروايان ئةوةى وةك ِراستةقينة لة ئيسالمى دووربوو ئيسالم كة
لة حةفتاكاندا ِرةفا ثارتى توركيا، لة بدةمَى: با نمونةيةكت ثَييبوو.
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توركيا لة سةيركةن، هةبوو. ئةوان دةيانوت، دياريان زؤر دروشمَيكى
كةضى مزطةوتةكانني، باوةِردارى ئَيمة دةَلَين خةَلك نةوةدى لةسةدا
بةدةستبَينني، خةَلك دةنطةكانى شازدةى لةسةدا توانيمان تةنها ئَيمة
دةنط ئةوا بريبكةنةوة، موسوَلمانانى توركيا عاقآلنة ئةطةر لةبةرئةوة
بةدةست هةشتاى دةنطةكان لةسةدا ئةوسا دةتوانني و دةدةن ئَيمة بؤ
دةنطةكان زياتر بَينن. بيستى لةسةدا نةيانتوانى بَينني. ئةوان هةرطيز
بؤنمونة،ئيخوانةكان، ئايينى تر لةئاراداية. ثِرؤذةى لةبةرئةوةى بؤضى؟

بةآلم  سياسني، ثارتى كة تر ضةندانى ، muju و makmondia
هةية. وآلتة ئةو سياسةتى لةسةر طةورةيان كاريطةرييةكى بَيطومان

مليؤن  سَي كة دةَلَيت  nationbundi وةكو طروثَيكى بؤنمونة
ئةو دةسكةوت، و موضة بةرامبةر  بةآلم بةدةستهَيناوة، دةنطى
بؤ نةبوو مةبةستَيكيان هيض ئةوان ثةراوَيزخستووة. خؤى دةنطانةى
دةوَلةتَيكى سووربوونيان لةسةر بؤ ِرةفاوة بة ثارتى ثةيوةنديكردنيان
دةيانويست كة ئةوانةى ئيسالميستةكان لةثِردا لةبةرئةوة ئيسالمى.
يةك ضوارضَيوةى لة باوةِردارانى موسوَلماندا يةكبطرن سةرجةم لةطةَل
سياسى ئيسالمى هةموو مؤنؤثؤَلى ناتوانن دةيانزانى سياسةتدا
ناتوانَى كةس و بةربآلوة ئايينَيكى  ئيسالم  لةبةرئةوةى بكةن،

بكات. مؤنؤثؤَل سياسى ئيسالمى
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نوَي فةندامَينتاليزمى

كريسلةر:

طرنطى  كة ئةوةية لَيرةدا كاريطةرى دةكةيت كة ئةوة ثَيشنيارى  تؤ
فةزيلةتةوة، لةبارةى ئيسالميستانة  طروثة لةو زؤرَيك بة بدرَيت
ِرزطاربوونَيكى بةدةستهَينانى  بؤ ثيوريتانيةوة طوِروتينَيكى  بة
كةلتورة ئةو بؤ دةنوَينن ثةرضةكردار ئةوان كة كاتَيك تاكةكةسى.
شكست ئةوان تر، داهَينراوةكانى و ظيديؤ بة سةبارةت جيهانيية
سةربارى بةآلم، داهَينراوانةدا، ئةم بةسةر بن زاَل بتوانن دةهَينن كة
ئةم دةِرووخَينن. ئةلتةرناتيظ  كةلتورَيكى هةر بوونى  ئةوان ئةوة،
و لةاليةك خَيزان لةنَيوان دةخوَلقَينَيت نةزؤكى ثيوريتانية تينة طوِرو

بكةيتةوة؟ شى ئةمة دةتوانى ترةوة. لةاليةكى دةوَلةت
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ِروا: ئؤليظةر

فةزيلةتى  وةك فةزيلةتة يةكةميان دةبينرَيت. ئيشكال دوو لَيرةدا  
لةئارادابوو، فةزيلةت فةِرةنسى شؤِرشى تا دةزانني ئَيمة سياسى.
نةبوو كةس سادة: هؤكارَيكى بؤ تريؤر، بةرةو بوو ئةوةش هةنطاوَيك
هةميشة دةيويست  كةسَيك لةبةرئةوة زؤر. فةزيلةتَيكى هةَلطرى 
ثةلكَيشكردنة بةرةو ئَيمة، ئةوةش شةيتانى ناو شةيتان وةدةرنَيت،
دةتوانَى تةنها لةسةر تةندروست سياسى بؤية سيستةمَيكى تريؤر. 
بؤ سةركردةيةك. فةزيلةت داخوازى نةك بكات، دامةزراوةكان كار
كة وةستاوة ئايدياية ئةو  لةسةر بطريت سيستةمَيك  هةر بنةماى
ِروو ضارةنووسةكةى كة كةسَيك هةر بؤ حةكيمن زؤر سةركردةكانمان

شكستة. لة

و كةلتور و ترادسيؤن  لةطةَل ضؤن  ئَيمة  كة ئةوةية كَيشة  دووةم
بذَيت، خةَلك ئةوةى بؤ هةَلدةكةين—ِرَيطةية مرؤيي كؤمةَلطةى
بكات و هةروةها هاوسةرطريى بيكات، بيةوَيت ئةوةى و بكات كار
ئةوةيان هةرطيز هةوَلى ئيسالميستةكان لةِراستيدا لةو بابةتة؟ شتى
كَيشةكة ئَيران، لة نمونة بؤ بِروخَينن. خؤيان كؤمةَلطةى نةداوة،
بكةين ضى ثَيويستة ئَيمة كراوةية: شؤِرشدا كؤتايى لةبةردةم
فريدةوسى فريدةوسى: نمونة بؤ فارسدا؟ ترادسيؤنى كةلتورى لةطةَل
و شَيوةيةك. هةروةها ميوزيك هيض بة ئيسالمى نيية، شاعريَيكى
خومةينى ئاينيانة قوَلى بريكردنةوةى  كةمَيك دواى  تر. شتى  زؤر
ئةوة دواتر وة بثارَيزين»، فارس كةلتورى و كةلةثور با ئؤكةى دةيوت»
ئيسالمى كةلتورَيكى بوونى كة ئةوان دَيت ئةوة بةماناى ئةوة كرا.
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و فارسن ئَيرانني، كة بناسَينن ئةوة توانييان ئةوان فارسيان ناساند.
دروستكردنى ئايدياى دةستبةردارى ئةوان ئةوة لةبةر تريشن. شتى

بوون. ثوخت ئيسالمى دةوَلةتَيكى

ئةفغانستان تاَليبانى  من  بؤضوونى  بة  وةربطرين.  تاَليبان  با
من ئةوةى وةكو  نوَين،  فةندامَينتاليزمى ئةوان نني.  ئيسالميست
دةوَلةتى دروستكردنى لة نيية بريتى تاَليبان كَيشةى ثَيياندةَلَيم.
دةوَيت. ئيسالمييان  ِراستةقينةى كؤمةَلطةيةكى ئةوان ئيسالمى.
دةبَيت كة كؤمةَلطة كة برييان نةكردؤتةوة وا هةرطيز ئةوان لةِراستيدا
كة وابريدةكةنةوة ئةوان دامةزرَيت. ئيسالمى بنةمايةكى  لةسةر
موسوَلمانان هةموو ِرؤذَيك بَيت و ئيسالمي بَيت دةبَيت كؤمةَلطة
هةموو بؤ و تاَليبان بؤ بكةن. ِرةفتار ِراستةقينة موسوَلمانَيكى وةك
بَيت ضى مةبةست دةبَى وةهابييةكان، و نوَييةكان فةندامَينتاليستة
بةتةواوةتى كة كةسَيكة مةبةست لة ِراستةقينة؟ ئةوة موسوَلمانى لة
طرنطى كة كةسانَيك بكات. جَيبةجَي ئيسالم ئايينى داخوازييةكانى
دَيت ماناية لة ئيسالم. ئةمةش بةو جطة نةدات تر شتَيكى هيض بة

نةبَيت. كةلتوريان كةسانَيك كة

دةكات. ئةوان كةلتور شةِرى تاَليبان كة دةَلَيم ئةوة بة كراوةيى زؤر
كرد ناضار ثياوانيان هةموو ئةوان تَيكشكاند. بودايان ثةيكةرةكانى
كردبوو حةرام شتَيكيان هةموو ئةوان بهَيَلنةوة. ِريش شَيوة يةك بة كة
ميوزيك، طؤرانى، ظيديؤ، هةبواية... كةلتورةوة بة ثةيوةندى طةر
طؤرانى دةنطى تةنانةت و ئةوانة هةموو شيعر. و ِرؤمان سةما،
بةالى لةبةرئةوةى بابةتة. ضةندين شتى ترى لةو ماَلدا، لة باَلندةكان
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ئةوان ِروخانى بؤ بَيمانان. و نَيطةتيظ شتطةلَيكى ئةوانة ئةوانةوة 
ئةوان خؤى جَيهَيشت. دواى باشى زؤر بودا ئارطومَينتى ثةيكةرةكانى
ئةفغانستاندا لة بودين. ئاييني ثةيكةرطةلَيكى دةيانوت:»ئةوانة
ثَييان ثَيويستى كةس لةبةرئةوة بودى، ئايينى بة سةر نيية كةسَيك

بيانِروخَينني». با نيية،

ئَيمة ضيرت بةريةك ناكةوين. ئيسالميزمدا لةطةَل ضيدى ئَيمة لَيرةدا بةآلم
كؤمةَلطةيةكى و بدةن هةوَلى بنيادنانى دةوَلةت كة نابينني خةَلكانَيك
كة مامةَلة دةكةين خةَلكانَيك لةطةَل ئَيمة ِراستةقينة بةِرَيوةبةرن.
جيهانيدا دةبينن موسوَلمانى كؤمةَلطةيةكى بة بنيادنانةوةى خةون
موسَلمانانة. كؤمةَلى لة مةبةست تر، كؤمةَلطةكانى لة دايرِبن و
هةية داخوازييان هةمان نوَييةكان فةندامَينتاليستة كة هةربؤية
دووةمى نةوةى خؤرئاوا. لة موسوَلمانان دووةمى نةوةى لةوانة
هةست هةموويان)... نةك بَيطومان ) لةوان زؤرَيك موسوَلمانان...
ئةوان باثريانياندا. بنةِرةتى كةلتورى لةبةردةم دةكةن نامؤيى بة
عةرةبى مةغريبى طوندَيكى لة كةسَيك كة نادةن بةوة طرنطى هةرطيز
كةلتورى لةطةَل دةكةن بة نامؤييةكى زؤر هةست ئةوان دةذَيت. ضؤن
بة ثةيوةنديكردنيان بة بةَلكو طةِرانةوة، بة نةك خؤرئاوا. مؤدَيرنى
مةدةن طرنطى دةَلَين:» ثَييان فةندامَينتاليستى نوَيوة، بزوتنةوةيةكى
كةلتور، بة مةدةن كؤمةَلطة، طرنطى جؤرَيك لة هةر كؤمةَلطة، بة
باش موسوَلمانَيكى كة بدةن هةوَل تةنها سياسةت، بة مةدةن طرنطى
ئةوان بنَينةوة.». بنياد ِراستةقينة موسوَلمانى كؤمةَلطةيةكى و بن
ناسنامةى ئةمة دةَلَين ئةوان دةكةن، بةمة هةست وآلتةكةياندا لة

ئَيمةية.
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كريسلةر:

دةكات ِرَيبةرايةتى سياسى، ئيسالمى ثِرؤذةى شكستى لةبةر ئةوة
ِراستة؟ ئةوة ئايا بنيادنرابَيت. ئيسالم بنةماى لةسةر خةونَيك بةرةو

ِروا: ئؤليظةر

خؤيان ئيسالميستةكان بؤ  يةكةم، شت. دوو بةرةو  ِرَيبةريكردنة
دةكات كؤمةكيان ئةوة ئيسالم. بةمايةثوضكردنى لة بريتيية
لة ئةوةى وةك موسوَلمانان، يةكسانى دةوترَى ثَيى كة شتَيك بة
توركيا، نمونة بؤ هةستثَيدةكرَيت. ديموكراتدا كريستيانى ثارتةكانى

كريستيانة  هةروةكو ِرةفاية، ثارتى شوَينطرةوةى ACT كة ثارتى
قبوَلة، ديموكراتى ئاشكرا بة  زؤر ثارتَيك  وان. ديموكراتةكان
بةآلم دةثؤشن، ثؤشاك  ئاينييةكان سيمبوَلة وةك ئةندامةكانيان 
زؤرَيك دةكةم، من باسى ئةوةى وةك و ثلوراليزمة. فرةيى بة بِروايان

دةِرؤن. ِرَيِرةوة لةسةر ئةم وآلتة جياوازةكان، موسوَلمانانى لة

شوَينكةوتواني نوَييةكان. فةندامَينتاليزمة لة بريتيية ئاِراستة، دووةم
ئَيمة ديموكراتةكان. كريستيانة بة ببني نامانةوَيت ئَيمة دةَلَين
تا ئيسالم كة واية بِروامان ئيستا ئَيمة نيية. ثلوراليزم بة بِروامان
ئَيمة ناتوانني لةسةر مةبةستة، ئةم بؤ وة ثاكرتين ئايينة، ئيستاش
ئةو لةبةرئةوة بكةين.  سازش كةلتورييةكان و  سياسى مةسةلة
جيهانى لة جؤرَيك ناو لة ذيان لة جطة نيية، تريان خيارى طةنجانة،

ِراستةقينة. موسوَلمانى كؤمةَلطةيةكى خةياَلى، و ناِراستةقينة
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كريسلةر:

ئةم كوَيى لة ئةلقاعيدة ِرَيكخراوى و بنالدن ئوسامة  ئيستا
فةندامَينتاليستى لة  نني جؤرَيك ئةوان ِراستيدا لة هاوكَيشةيةدان؟
دةكةنةوة. سروشتى هَيزي لةسةر جةخت زياتر ئةوان لةبةرئةوةى نوَي،

ِراستة؟ ئةوة ئايا

ِروا: ئؤليظةر

لقى ِراديكاَلى  تةمسيلى كارةكتةرَيكة من بنالدن بِرواى بة نةخَير،
ئةو جيهاد، دةَلَين ثَيى دةكات... وةك ئةوةى نوَي فةندامَينتاليزمى
بةضةند بنالدن ئوسامة دةكةين». جيهاد  دةَلَين»ئَيمة خةَلكانةى
وآلتة بزوتنةوة ئيسالمييةكانى توندى بةر ِرةخنةى كةوتة هؤكارَيك
دةَلَيت:»ضى بنالدن دةطرَيت. فةلةستينييةكان لة ِرةخنة ئةو ئازادةكان.
دةوَلةتى ئَيوة ئةطةر بكةن؟ فةلةستني دةوَلةتى داواى ئَيوة وادةكات
لَيدَيت. ترى دةوَلةتانى وةك دةوَلةتةش ئةو دروستكرد، فةلةستينتان
ئةو بؤ موسوَلمانان، كؤمةَلى ثَيكبَينن، «ئوممة» ثَيويستة ئَيوة
تةواو فةلةستني.». بنالدن دةوَلةتى دروستكردنى بؤ نةك مةبةستة،
ثياوَيكة بنالدن فةلةستينيية. دةوَلةتى دروستبوونى بريؤكةى بة دذ
ئةمريكا، يةكطرتووةكانى وآلتة جيهان، هَيزى بة دذ دةيةوَيت 
فةلةستني. بة نادات طرنطى  ئةو يةكبخات. موسوَلمانان  سةرجةم
يةكَيك طةر . هتد.. و ئةستةنبوَل بة بة قاهرية، نادات طرنطى ئةو
و فةلةستينة نة بنالدندا، لة جيهانى ثريؤزى بكات، جيهاد ئارةزووى
بؤسنة، نيويؤرك، دةكات؟ شةِر لةكوَي ئةو سعودية. نة و ميسرة نة
و فليثني كشمري، ئةفغانستان،  ئاسيا، سةنتةرى ضيضان،  كؤسؤظؤ، 
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لة نةك ناوةِراستدا، خؤرهةآلتى سنورى لة ئةفريقيا.  خؤرهةآلتى
طةردونييةكانة. بةها ثياوى بنالدن ناوةِراستدا. خؤرهةآلتى سةنتةرى
طَيلى ثياوَيكى ئةو جيهانييةكانة. بةها كوِرى و بةرهةم ئةو
لةطةَل شةِركردن لة بيابانةوة نةهاتووة بؤ ناوةِراست نيية، خؤرهةآلتى

جيهانى مؤدَيرنداية. لة شةِرى ئةو سةليبييةكان. نةخَير،
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ئيسالم خؤرئاوا و

كريسلةر:

لةسةر كاريطةرى ئةمة دروستبوو، فراوانةمان ال وَينة ئةم ئيستا ئَيمة
خةَلكانَيك خوَلقاندنى و مؤدَيرنة بردنى لةوةى زياتر ضيية، خؤرئاوا
بةرهةمهاتوون وا لةِراستيدا بةَلكو بكةن، ثِرؤتيستؤ دةخوازن كة بَيت
ئايا وة لةطةَل خؤرئاوادا، كؤنتاكتَيك دةكةن بكةن؟ ض ثِرؤتيستؤ كة

ضاوةِروانكراوة؟ طريمانةيةكى شارستانييةتةكان نَيوان شةِرى

ِروا: ئؤليظةر

قينيان ضيرت  شارستانييةتةكان ئاشكرا. زؤر هؤيةكى لةبةر نةخَير،
وة خؤرئاواكراوة، بة خؤرهةآلت نيية. جيهانييةكان ِريشة و لة ِرةط
لةكوَى بنالدن، طروثةكةى طةنجةكانى لة زؤرَيك خؤرئاواية. ئيسالم لة
نةك خؤرئاوا، لة موسوَلمان؟  بة بكةنةوة خةَلك جارَيكى تر دةيانةوَى
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خؤرهةآلت لة بنالدن طروثةكةى طةنجةكانى لة زؤرَيك خؤرهةآلت. لة
بوون. و طةورة دايكبوون لة خؤرئاوا لة دايكبوون، زؤرَيكيشيان لة
بة نيوجَيرسى و لةندةن و ثاريس لة خةَلك دةيانةوَيت هةموويان بةآلم

بكةنةوة. موسوَلمان

خؤرهةآلتى ملمالنَيى لة ِراديكاَل ئيسالمى ئيستا ئةوة لةبةر
تَيكةَلبوونى بةرئةنجامى ئةوة  نَيو خؤرئاواوة. نةضؤتة ناوةِراستةوة
بة ناوةِراست خؤرهةآلتى كؤمةَلطةكانى خؤرئاواية. و خؤرهةآلت
كَيشةكة مؤدَيرنن. و شارستانى كؤمةَلطةى  ئةوان خؤرئاواكراون.
لةطةَل كَيشةمان ئَيمة نيية، نةريتثارَيزةوة كؤمةَلطةى بة ثةيوةندى
هةية خةَلكانَيكدا لةطةَل كَيشةمان ئَيمة نيية. نةريتثارَيزدا خةَلكى
شَيوةيةكى بة دةستياندا، ئيسالم لةذَير ئيستا خؤرئاواكراون. وة بة كة
ِرذَيمة لةاليةن لة ئةوروثا، ئيستا ِرةطى داكوتاوة. خؤرئاوا سنوردار لة

دةنرَيت. ثَيدا دانيان ئةوروثييةكانةوة ثةرلةمانة و جياوازةكان

ضةندين لةبةر كةمة، موسوَلمان ِرَيذةى لةبةرئةوةى وآلتانة لةو
لةئارادا دروست تَيطةيشتنَيكى ئيستا تا هةنوكةيى، ِرووداوى
هةية. خؤرئاوا ئيسالمَيكى ئيستادا لة كة ِروونة ئةوة بةآلم نيية،
زاراوةطــةُّـ لة نيية  ئةوتؤى جياوازييةكى  خؤرئاوا  ئيسالمى
نني. ئيسالمدا دوو لةبةردةم ئَيمة ئةوروثا، ئيسالمى لة ئايينناسى،
ئايينةدا، ئةم لةطةَل هةية جياوازيان  ئةزموونى  موسوَلمانان بةآلم
وآلتة لة ثَيبةخشيون. جياوازى ئةزمونى موسوَلمانان بريوباوةِرى
بيت( نؤرماَل موسوَلمانَيكى دةتوانى تؤ تةقليدييةكاندا، ئيسالميية
موسوَلمانن، لةبةرئةوة تؤوةن بةدةورى كة كةس) لةبةرئةوةى هةموو
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نوَيذ دةبَى بةِرؤذوون، هةموو دةوروبةرت ضونكة بيت، بةِرؤذوو دةبَى
خؤرئاوا، لة بةآلم دةكةن. نوَيذ كةس هةموو لةبةرئةوةى بكةيت،
بري تر جارَيكى دةتوانى تؤ كةم  النى يان بطؤِرَييت،  دةتوانى تؤ 
ِرؤذوو بثرسيت: ِرةنطة بكةيتةوة.  خؤت موسوَلمانى  ناسنامةى لة
كردنةوةى ِرةت هةية؟ ض مانايةكى نوَيذ ئةى دَيت؟ ضى بةماناى
لة تر جؤرَيكى لةبةردةم ئَيمة لةبةرئةوة ضيية؟ ماناى تر ئايينةكانى

نؤرماَلكردنةوة. بة لةِرَيطةى ئةمةش ئيسالمداين، بنيادنانةوةى

كريسلةر:

خؤرئاوا، لة ئيسالمدا لة دةكةيت طؤِران طريمانى لة باس تؤ لَيرةوة
كؤمةَلطةى خؤرئاوا لةطةَل ضانسطةُّـ بةيةكةوة هةَلكردن كة بةجؤرَيك
كة تر وآلتَيكى هةر زؤرباشة لة ئةمةش شوَينَيكى هةستثَيدةكرَيت،
دةكات كؤمةكم ئةمةش ئايينى ئيسالمة. سةرهةَلدانى سةرضاوةى
شكستى كة لَيرة كَيشانة لةم بةشَيك ئايا بكةم: ثرسيارَيك ئةوةى بؤ
دابني كار كة مؤدَيرن، ئابوورى ِرازيبوون بة بةرةو ئيسالميية جيهانى
بةرةو هةنطاو يةكدةخات، بِروانامةكان خاوةن و ثسثؤِر و دةكات

دةنَيت؟ بةرهةمهَين ئابورى كؤمةَلطةيةكى

ِروا: ئؤليظةر

وآلتة  و عةرةبييةكان وآلتة لةنَيوان بكةين جياوازى دةتوانني ئَيمة
ئَيمة طةر بَيطومان بكةين. بةراورد دةتوانني ئَيمة موسوَلمانةكان.
دةتوانم بَلَيم، ئؤكةى، بكةين، ئيسثانيا و مةغريب بةراوردى نَيوان
لةوبابةتة. شتى كةمرت ضانسى كاركردنيان هةية، يان مةغريب خةَلكى



٥٨

مَيذوو لةطةَل مشتومِر

وآلتى ئةوا دةزانني بكةين، ئةندؤنيزيا و فليثني نَيوان طةر بةراوردى
ئيسالم فاكتةرةكة لةبةرئةوة باشرتن. ئةندؤنيزيا و فليثني لة هةية تر
بةراوردكردنى لةبةردةم خؤمان ئَيمة هةية. كة ئةوةى وةك نيية

بةراوردكردنة. بةِراستى شايةنى دةبينينةوة، كة وآلتاندا

لةوَي وةربطرين، عةرةبييةكان وآلتة ئَيمة طةر كة ِراستة بةآلم ئةوة
ئيسالمةوة خودى بة  ثةيوةندى  كَيشةية ئةم وة  هةية.  كَيشةيةك
زياتر كة هةية هةندَى شتةوة بة ثةيوةندى بَلَيم ئةمة دةتوانم نيية.
كة بكةين لةبري ئةوة نابَيت ئَيمة بةآلم دةكات. بؤ كارى  وةهابيزم
ضةندين باشورن. و باكور  نَيوان، سنورى هَيَلى عةرةبييةكان  وآلتة
بوونى باشور و باكور ملمالنَيى  لةِراستيدا لةئاراداية، ملمالنَي
ملمالنَيى لةوانة عةرةبييةكانداية، وآلتة لة كة سةرضاوةكةى هةية،

ئيسرائيل. عةرةب-

لةنَيو هةية نائومَيدييةك كة ئةوةية ئةويش هةية ِراستييةك بةآلم
خؤرهةآلتى لة ضؤن لةبارةى ئةوةى لةبارةى سياسةتةوة، موسوَلماناندا،
دةذى.. فةِرةنسا لة جةزائريييةك بدةن. ذيان بة بةردةوامى ناوةِراستدا
كوِرَيكى لةطةَل دةزانن وا بذين جةزائريييةكدا لةطةَل كةسانَيك يان
لةبةرئةوةى ناسيؤناليستَيكى جةزائريى فةِرةنسيدا دةذين... ئيستا
دةنَيت بةوةدا دان خؤيدا هةَلطرتووة.... لةطةَل ِرابردووى كةلتورَيكى
ئَيمة لةبةرئةوة بذَيت. جةزائري لةوةى لة باشرتة فةِرةنسا بذَيت لة كة
شيزؤفرينايةداين:» دؤخة ئةم جار  هةندَى  و ئالؤزى ئةم لةبةردةم
خؤرهةآلتى طةر  دةبم دَلخؤش من بذيم، خؤرئاوا لة من  باشرتة
ببمة تةنها نامةوَيت من بةآلم  جَيبَيَلم، خؤرئاوا بةرةو ناوةِراست
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ذيانةوةى لةبةردةم ئَيمة لةبةرئةوة خؤرئاواوة». بةسةر ضاودَير
نني. ناسنامةكاندا هاوردةى لةبةردةم ئَيمة ناسنامةكانداين.

بَلَيم دةتوانم خؤرئاوا، لة ثَيدةردةبِرن بريوباوةِريانى كة ِرَيطةيةى ئةو
ئةوان دةكةن، باوةِر لةسةر ئةوان قسة هةية. تاكةكةسى بنةمايةكى
بةها و ِرةطةز لة باس ئةوان دةكةن. تاكةكةس ِرزطاربوونى لة باس
تةنها نةك خؤرئاوا» لة  باوةِر لةبةرئةوةى دةكةن،  ئةخالقييةكان
ثَيطة لةاليةن ئايينى» بريوباوةِرَيكى هةر بةَلكو ئيسالمى، باوةِرى
ئةوروثا لة كةم النى ناكرَيت. كؤمةك كؤمةآليةتييةوة بارودؤخى و
بِرؤن بةئاسانى دةتوانن زؤر وآلتاندا خةَلك لة دةزانم من بوونى هةية.
عةِّـانيكراوة، خؤرئاوا بة ئةوروثاى نا. ئةوروثا بةآلم لة كةنيسة. بؤ
خوار بؤ هةروآلتَيكدا بَلَييت لة كةنيسة ئامادةبووى لةوانة ئريلةندا.
طةشةكردندا لةطةَل موسوَلمانان ئةزمونَيكيان دابةزيوة. دة لةسةدا
كاسؤليكييةكان دةضَيت، ئةزموونى لة هةميشة كة ئةمةش هةية،
دياريكراو، كؤمةَلطةيةكى بؤ ئاينييةوة، كؤمةَلطةيةكى لة
دةكات. كةمينةيةك وةك خؤى ثَيناسةى كة ئايينى كؤمةَلطةيةكى
لةبةرئةوة دةوروبةر. ذيانى بة دذ خؤى بةهاكانى ثَيناسةكردنى بؤ وة
كاسؤليكى لةنَيوان بةطشتى زؤر جار هةندَى ئَيمة ِروئيايةدا، لةم
لةنَيوان لةوةى زياتر محافزكارداين،  موسوَلمانى  و محافزكار

دابِراودابني. لة مةسيحييةت و ئةوروثايةكى نةريتثارَيز كاسؤليكى

كريسلةر:

سياسةتَيك بتوانَى خؤرئاوا كة  ئةوةى بؤ  ثَيشنياردةكةيت كارَيك ض
مومارةسة بكات؟ ئيسالمى جيهانى بةرةو
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ِروا: ئؤليظةر

ثرسيار لةبةرئةوةى، يةكةم: سياسييةكان، ثِِرؤثؤزةَلة دَلخؤشم بة زؤر من
ثَيشنيارى هةر حكومةتَيك تؤ  ئةطةر سةردةم.  لةسةر كات و هةية
ئةوان بكات، ثَيشكةش سياسى ثِرؤثؤزةَلى هةندَيك ئةوةى بؤ بكةيت
ئايندة. ساَلى ضوار تا دوو بؤ كةم ثَيشنيار دةكةن، النى شت هةندَى
لةبةر نةوةكاندا بكةين. كَيشةى لةطةَل مامةَلة دةبَي لَيرةدا ئَيمة بةآلم
خؤرئاوادا، النى ئيسالم لة تَيكةَلكردنى بؤ نيية سياسةتَيكت تؤ ئةوة
ئةوةية من بؤية بؤضوونى سةرؤكايةتى. هةَلبذاردنى ئايندةى تا كةم
لةسةر جةخت دةبَيت بكةينةوة، ئيسالم لةسةر جةخت نابَيت كة
بةَلكو ِرَيبكةوين،  بةهاكان لةسةر نابَي ئَيمة بكةينةوة. تاكةكان 
ياسا، هةموو بةهاكانمانةوة. بة عةقآلنى ثابةندبني بةشَيوةيةكى دةبَيت
مزطةوتةكانةوة لةبارةى ئةوروثادا لة ئيستة ناكات. جياكارى ياسايةك،
ثشت لةبةرئةوةى نيية، لؤجيكى ديبةيتَيكى ئةوة بةآلم هةية، مشتومِر
بة هَيَلى دواجار كَيشةكة مزطةوت». بوونى بؤ ياسا دةبةستَيت» بة
تاكو لؤكاَلى شارةوانييةكى سةرؤكى ِرازيكردنى بؤ تَيدةثةِرَيت، سووردا
سيستةمى طؤِرينى لةبةرئةوة ئةمة قوتار بكات. خؤى كؤسثةكان لة
لة ترسة مةسةلةكة دروستكردنى ياسايةكى ئيسالمى. بؤ نيية ياسايى
و و جولةكةكان لة كاسؤليكةكان ترسةى هةمانة ئةو موسوَلمانان، وةك

تر. ئايينَيكى جؤرة هةر ياخود ثِرؤتستانتةكان،
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وانةكان فَيربوونى

كريسلةر:

كة ئةوان بةوةى دةبينن، تؤ ضاوثَيكةوتنةى ئةم ئةو خوَيندكارانةى بؤ
ضؤن ثَيويستة ئةوان بكةن،  ئامادة ئايندة بؤ  خؤيان بتوانن ضؤن

هتد..؟ و ئيسالمى جيهانى لةبارةى بريبكةنةوة

ِروا: ئؤليظةر

ئةوان نةكةنةوة، با ئيسالمى جيهانى لة بري دةَلَيم هةرطيز ثَييان من
بة كة خةَلكانةى ئةو لةبارةى بريبكةنةوة، موسوَلمانانةوة لةبارةى
ِروئياى لةسةر هةية ئةزموونى كَي دةذين، كؤمةَلطةدا لة واقيعى
جياواز تر  شوَينَيكى  بؤ شوَينَيكةوة لة دةتوانَى كَيية وة  مَيذوو، 
هةروةها هةبَيت. ئةمة هةمان ئايني بِرواى بة ئةطةر تةنانةت بَيت،
كةلتورى زاراوةكانى لة بري هةرطيز دروستة. كاسؤليكةكانيش بؤ
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تَيكةَل ئايني و كةلتور ئَيمة ثَيويستة مةكةنةوة. كؤمةَلطةكان
ئةطةر تَيدةثةِرَينن. كةلتورةكان دياردةطةلَيكن ئايينةكان نةكةين.
ئيسالممان ئةوسا ئةوا كةلتور، بؤ بكةينةوة بضوك ئيسالم ئَيمة
موسوَلمانان بؤ مةسجَيكة ئةمة هةروةها كوشتووة. ئايني وةك
كؤمةآليةتى طروثَيكى وةك ئايني لةوةى مةكة ثرسيار هةرطيز خؤيان:
وةك ئيسالم جيهانييةكانى  ِرةهةندة تؤ لةبةرئةوةى بناسَينيت، 

وندةكةيت. ئايينَيك

وةك مةَلتيكةلرتاليزم لة بةئاطابني كة ئةوةية قسةكانم ثوختةى
طروثَيكى ناسنامةيةكى تؤ كة  ئةوةى هاريكاريكردنى  بؤ ثايةيةك
نةريتن، ئةزمونكراون، هةميشة ناسنامةكان هةية. دياريكراوت
منةوة، بةالى  ئةوة، لةبةر بَيت. ئازادى بة دذ نابَيت ناسنامة
بةردةوامبوون مافى و ئازادى تاكةكةسى لة بريتيية شت طرنطرتين
ئةو وةك تؤ خةونةكانى شَيوةطرتنى بؤ جياوازةكان، ئةزموونة لةسةر

لةسةريت. خؤت ناسنامةيةى

كريسلةر:

شةستةكان ساآلنى لة تؤ بوو. زؤر بةنرخ تؤدا لةطةَل ضاوثَيكةوتنة ئةم
بريوباوةِرى هةَلطرى ساَل دوو تؤ بَيت، هةرضؤنَيك دةذيايت، ثاريس لة
كَيشةكة كرد، ئةفغانستانت طةشتى تؤ كاتَيك بةآلم بويت، (ماو)
ئةو ضيبوو، سياسيية ثِرؤذة ئةو سةالحيةتى  » بنةِرةتى، بة بوو 
ض دةطةِران؟». شؤِرشدا هةَلطريساندنى بةدواى ئيسالميستانةى
لةو تَيطةيشتنت بة سةبارةت  وةرطــرت،  طةشتة لةو وانةيةكت
حةقيقةتى وايلَيكردى بةجؤرَيك جياوازة، كةلتورة و ئاَلؤز كؤمةَلطة
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ببينيت؟ خؤت بةضاوى كؤمةَلطةية ئةو

ِروا: ئؤليظةر

بوو،  جياواز وآلتى ضةندين بؤ سةفةرةكةم وتت. تؤ ئةوةى وةك 
ئةزموونةوة. كؤمةَلَي بة بوو تاكةكةسى  فِرينَيكى سةفةرةكةم
تردا. خةَلكانى لةطةَل ئةزمونةكانت نابَيتةوة، دروست قةت بَيطومان،
هةية، جؤرى خراثرتين دةكةيت، قةرز شتَيك تؤ كاتَيك هةميشة،
تؤ ئةوةية، وةآلمةكةم لةبةرئةوة، ئةزمونة. دؤطماى بةشَيكى ئةوة
لة شوَينَيكى كة بةوةى هةية، جؤراوجؤرت ئةزمونَيكى تاكةكةسى
بة بكةيت، بةوةى بخوَينيتةوة، ياخود ضاوت بذيت، ياخود سةفةر تر

تاكةكةسيية. ئةزموونَيكى ئةوة بكةوَيت. كةسانَيك

كريسلةر:

ئةمِرؤ كة ئةوةى بؤ ، بكةم سوثاست دةمةوَيت من تَيبينييةت، بةم
طةشتة دوورودرَيذة بةو كرد لةطةَلمان بةشداريت و ئامادة بويت لَيرة

ِروناكبرييية.

ِروا: ئؤليظةر

سوثاس زؤر



دووةم بةشى

ئيسالم و يزةيشن
َ

طلؤبال
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جيهانيبوون بة

كريسلةر:

بؤ طلؤباَليزةيشن ضؤن كة بدوَييت بؤمان ئةوةوة لةبارةى دةتوانى
بطؤِرَيت؟ ذيانمان دةتوانَيت ضؤن وة هةموانة،

ِروا: ئؤليظةر

سةرةكيية بةشَيكى ئةوةى وةك بكةين جيهانطريى ثَيناسةى دةتوانني وا
ئَيمة نيية. بنةمايةكى لؤكاَلى شَيوةيةك بة هيض كة طشتى، فةزاى لة
ئةمةش لةِرَيى بَيطومان هةبَيت، ثةيوةنديمان بنةمايةوة دةتوانني بةو
فةزايةدا لةم جياواز، ماناطةلَيكى بة هةروةها وة ئةنتةرنَيتةوة،
سَيكوالر شتطةلَيكى بة دةبن  نؤرمةكان و ذينطة  و ئايديا و بةها
كؤمةَلطةيةكى بة بدات دياريكراو كةلتورَيكى فؤرمى ئةوةى بةبَي
كةلتورَيكى لة زمانةكان كة بَيطومان ئةوة لةبةر دياريكراو.
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زمانَيكى دةبَيتة ئينطليزى زمانى وة دةكرَين، سنوردار دياريكراودا
ثةيوةندى ئاسانى بة جيهانييةدا فةزا لةم دةتوانَى خةَلك جيهانى.

بكات.

كريسلةر:

بةشَيكة ئةمريكا بؤ نمونة ضؤن كة بؤ بهَينيتةوة نمونةيةكمان دةتوانى
نةزانن. ئةوة بةتةواوى خؤيان ِرةنطة طشتيية. فةزا لةم

ِروا: ئؤليظةر

لة وةربطريت، جلوبةرط اليةنى تؤ ئةطةر بدةمَي،  نمونةيةكت  با 
تةماشاى شةقامةكان.  سةر جلوبةرطى بؤ شينةوة كابؤى ثانتؤَلى 
لة جؤر يةك دوورةكانةوة، و جياواز هةرة شوَينة لة بكة طةنجةكان
جلوبةرطة هةمان ئةمريكا لة طةنجان جلوبةرطى دةثؤشن. ثؤشاك
و ئةوروثا  و خؤرهةآلتى  دَيرين  بةريتانياى و  فةِرةنسا  طةنجانى كة

دةيثؤشن. جيهان ترى جياجياكانى طةنجانى وآلتة

بكةين. ماكدؤناَلد  كاريطةرييةكانى  لة باس با  خواردن. هةروةها 
لة لَيكضون دةبينيت. جيهاندا شوَينَيكى هةموو لة ماكدؤناَلد تؤ
لةناو بةرضاوة دياردةيةكى تةواو ئيستا خواردنى خَيرا و ماكدؤناَلد

طةنجةكاندا.

مافةكان، نمونة بؤ مشتومِرةكان: مشتومِر لةبارةى شَيوة بةهةمان
ئةمريكا، لة دةكرَيت، دَيرين بةريتانياى لة كة مشتومِرة هةمان
لةئاراداية. مشتومِر هةمان سني، لة تةنانةت و هيند زيمبابؤى،
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و بةها و نؤرم جيهانيبوونى بة ضةمكى طلؤباَليزةيشن ئةوة لةبةر
هةرسوضَيكى لة كة ضاودَيري دةكات خَيراييةكانة. خةَلك و مشتومِر
لة كة  طرنط مشتومِرَيكى هةر دةطوزةرَيت.  ضى جيهانةدا ئةم 
كؤمةَلطةيةشة. ئةو دةرةوةى خةَلكانى مشتومِرى ِرووبدات دةوَلةتاندا
بةريتانياى دَيرين، لة ِراسيزم لةبارةى مشتومِر نمونةيةك وةربطرة،
كة هةمان كَيشةية ِراسيزم بة دذ هيندستان لة خؤثيشاندانى هةنوكة

لةئاراداية. جيهاندا ترى شوَينَيكى هةر لة

كريسلةر:

لة بريتيية يةكَيكيان خةياَلمان.  دَيتة فاكتةر  دوو ئيستادا لة
بة لة بريتيية دووةميشان شتةكان، طةياندنى بؤ تةكنةلؤذيا هَيزى
ئةم ئايا نوَي. ِرَيطةيةكى بة نَيونةتةوةيى سةرمايةى جيهانيبوونى

دروستن؟ طلؤباَليزةيشن بؤ فاكتةرة دوو

ِروا: ئؤليظةر

طلؤباَليزةيشن. بآلوبوونةوةى بؤ يارمةتيدةرة تةكنةلؤذيا بَيطومان،
بوونى نوَيوة تةكنةلؤذياى ئةنجامى لة بةتةنها طلؤباَليزةيشن بةآلم
ثَيكردووة، دةستى ئينتةرنَيت داهَينانى ثَيش طلؤباَليزةيشن نابَيت.
لةبةر لةئاراداية. بكةين هةست ئةوةى بؤ فاكتةرَيكة ئينتةرنَيت بةآلم

نيية. هؤكار تاكة بةآلم نوَي، جيهانى لة ئةوة تةكنةلؤذيا بةشَيكة

كريسلةر:

دةتوانَى تاك ضؤن هةية؟ كاريطةرييةكى لةسةر تاك ض دياردةية ئةم
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خؤى؟ سةرةكى كَيشةيةكى بكاتة دياردةية ئةم

ِروا: ئؤليظةر

ضيرت طةنجان كة ئةوةية باستكرد تؤ ئةوةى وةك سةرةكى كَيشةى
بةرط، و جل ئازادى لةسةر نيية كؤمةآليةتى فشارى ثَيويستيان بة
كاريطةر. كؤمةآليةتى ثَيطةى و لؤكاَلى ذيانَيكى سةر لة تةنانةت
وةك بكةيتةوة بري خؤت دةتوانى تؤ بكةيت، مشتومِر دةتوانى تؤ
ضاودَيرى دةتوانى ديبةيتةكاندا، لة بةشداريكردن لة كاريطةر كةسَيكى
بؤضوونت ضى دةطوزةرَيت، دةتوانيت لةوَى لةوةى كة بكةيت جيهان
نةبَيت، تؤشةوة بة ثةيوةندى نزيك و دوور طةر هةبَيت شتةكان لةسةر
كؤمةآليةتييةوة، كةلتورَيكى بة هةبَيت ثةيوةنديت ئةوةى بةبَي
هاووآلتييةكى وةك تةنانةت ياخود لؤكاَلييةوة، كؤمةَلطةيةكى بة
لةنَيوان كة دةبني جياوازيية سودمةند ئَيمة لةم ئةوة لؤكاَلى. لةبةر
لَيرةدا ضانسَيك  ض بَلَيى  ِرةنطة تؤ هةية. بوونى طلؤباَلدا  و  لؤكاَل
تةنها لةوةى هةية بوونى نةتةوةيى ناسنامةطةلَيكى لَيرةدا هةية؟
سةر بؤ هةِرةشةية ئةوةى بسةثَينَيت. خؤى لؤكاَلى ناسنامةطةلَيكى
نةتةوةى و وآلت و نةتةوةيى ناسنامةى لة بريتيية طلؤباَليزةيشن

نةريتثارَيز.

كريسلةر:

فةرامؤشكردنى لة  بني وريا ئَيمة دةبَي ئةمانة، هةموو سةربارى
شوَينة جَيهَيشتنى جيهانى، كؤضثَيكردنى جةستة.... وةك خةَلك
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دةبينرَيت وةك بدوَي.  بارةيةوة لةم  كةمَيك هتد. و  لؤكاَلييةكان
ئيستةماندا. ذيانى لة سةرةكني فاكتةرى ئةمانة

ِروا: ئؤليظةر

لة بةشَيكة كؤض دياردةى بَيشك سةرةكني، فاكتةرى ئةوانة بةَلَى
ثشتةوةى لة ثةيوةنديكردن بةآلم طواستنةوة،  ياخود ثةيوةنديكردن
بة فراوانبووة، تةواو كؤضكردن دياردةى دةطوزةرَيت. كؤضكردنةوة
بؤ باشورةوة لة يان خؤرئاوا بؤ خؤرهةآلتةوة لة طشتى  شَيوةيةكى
خةَلكانَيك ئةمة هةموو حيكايةتةكة نيية. بةآلم ِروو دةدات. باكور
تؤ نةكةن.  كؤض نةبَيت  هيض ياخود بطةِرَينةوة دةيانةوَيت  هةن 
نمونة بؤ ئيستا زؤر طرنطة. كة ئةمة ِروناكبرييت هةية، طواستنةوةى
ساَل ضةندين و بكةيت تةواو خوَيندن ئةوروثا لة وآلتانى دةتوانى تؤ
نيشتةجَى ياخود تؤكيؤ سةنطاثؤرة لة و ذيان بطوزةرَينيت ئةفريقا لة
لَيكؤَلينةوة بؤ ئَيمة سثةيسَيكى جيهانيمان هةية ئةوة لةبةر بيت.
ياخود جياوازةكاندا وآلتة لة ثِرؤطرام بؤ يارمةتيدةرة ضانسى كة
كةلتورَيكى كَيشةطةُّـ لةسةر  ديبةيت بؤ يارمةتيدةرة  كةم النى
يان ثِرؤفيشناَلدا، لةبوارى طواستنةوةت هةية تؤ هةروةها دياريكراو.
بؤ لَيرةوة كة دةتوانن تةكنيككار و نمونة ئةندازيار بؤ خةَلكانَيك
هةية، ثةيوةندى بنةِرةتيمان و طواستنةوة هةروةها ئَيمة بضن. ئةوَى
ئينتةرنَيت بة و  بَيت لةماَلةوة جةستة بة خةَلك دةتوانَى نمونة بؤ
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لة هيندى كؤمثيوتةرى ئةندازيارَيكى نمونة بؤ بكات. ثةيوةندى
ئينتةرنَيت طواستنةوةى تؤِرَيكى لةسةر دةتوانَيت ئةوروثا وآلتَيكى
ئةوة بكات. لةبةر فَير خةَلك ياخود بكات، كار وآلتةكةى خؤى لة
بة كة تةنها ئاَلؤزترة زؤر لةوة طشتيية كة طواستنةوة دياردةيةكى

بكةين. بةراوردى كؤضكردن
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كةلتور و ئايني

كريسلةر:

بؤ بخوَينمةوة. تؤ  كتَيبةكةى خؤتت دوو كؤتةيشن لة  من دةمةوَى
بريتيية ئيستادا لة طلؤباَليزةيشن ِريشةييةكانى ِرةهةندة دةَلَيى:»
خَيرا و قسةى بةكارهَينانى و سيستةم بؤ مرؤظ ِرةفتارى لة طؤِرينى
كة ئاماذةت ئةوةى وةك دواتر وة دياريكراو». طةياندنى كةلتورَيكى
ذيانى و نووسيوتة:» ئايني لةسةر كردووة ئةمة كاريطةرييةكانى بة
تَييدا. ئةكتةرةكان ِرؤَلى بة دةبةستَيت ثشت شتةكان كؤمةآليةتى
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بارةي لة كةمَيك جيهانى». ماكَيتى لة بةشَيكة ئايني ماكَيتى
بدوَى. طشتى شَيوةيةكى بة ئايني لةسةر طلؤباَليزةيشن كاريطةرى

ِروا: ئؤليظةر

ئايني  كة دَلنيابني لةوة  كة  ئةوةى  بؤ  هةية  سةرةكى  بنةمايةكى
«ملمالنَيى ضةمكى لة هةية. بةيةكةوة ثةيوةندييان كةلتورةكان و
شارستانييةتةكاندا، نَيوان ديالؤطى ياخود شارستانييةتةكان»دا
ِرةط لة جؤر ضةندين كةلتورَيك هةر كة ئةوةية سةرةكى بريؤكةى
بةر بة دةكاتةوة طيان ئايينَيك  هةر يان هةية  ئايينى ِريشةى و
كةلتور و ئايني طةر دةدات ئيستا ضى ِروو دياريكراودا. كةلتورَيكى

بكةينةوة. جودا لةيةك

ئيسالمدا لة بكة. .» بكةين الواز خؤمان  «با  نمونةى تةماشاى 
ئاذةَل ئةوةى بؤ  دةكاتةوة ِرَيطةيةك ئةمةش كراوة. حةآلَل  خواردن 
كة دةكرَيت ثَيناسة وا حةآلَل بكرَيت. ئامادة خواردن و  بكوذرَيت
بكة، سةير بةآلم ئيستا تةقليدييةكانةوة، خواردنة بة هةية ثةيوةندى
بة طرنطى دةذين، ئةوروثا لة كة موسوَلمانةكان طةنجة نمونة بؤ
لةوبابةتة ترى هةرجؤرَيكى  و توركى و نةريتى مةغريبى خواردنى
هةميشة كار دةكةن ئةوان ضَيشتخانةكاندا لة كاتَيك ئةوان كة نادةن.
حةآلَليشة. خواردنة ئةو ئةوان الى دةكةن، بةآلم دروست خَيرا خواردنى
خَيراش خواردنى كة بووة دروست بِروايةيان ال ئةو ئةوان ئةوة لةبةر
بة هةية ضَيشتخانةيةك  ثاريس نزيك لة ئيستا نمونة بؤ حةآلَلة. 
خواردنى و  موسوَلمانان» ضَيشتخانةى  دةوترَيت»  ثَيى ئينطليزى 
خؤيان زمانى بة ضَيشتخانةية ئةو كارمةندانى دةكات. دروست خَيرا
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دروست ئةمريكى خَيراى خواردنى و دةئاخافتن خؤيان زاراوةى بة
و حةآلَلة الى ئةوان خواردنة ئةو ئاينييةوة، ِرةفتارى بة بةآلم دةكةن،

دةثؤشن. ثةضة مَيينةكان بؤ نمونة كارمةندة

كار فةِرةنسادا لة موسوَلمانةكان بازرطانة بدةمَى. ترت نمونةيةكى با
ياخود كؤال كؤكا وةكو دةكةن. ئةوة دةقاودةق كؤال مةككة ماركَيتى لة
سعوديةى مةككةى شارى بؤ ِرَيزَيك وةكو ئةمةش واية. كؤال ثيثسى
هيض ئةمة دةبينرَيت. موسوَلمانان ستايَلَيكى وةكو ئةمة عةرةبى.
«مةككة» نةبَيت. وشةى لة جطة نيية موسوَلمانانةوة ثةيوةندى بة
بؤ موسوَلمانةكاندا  طةنجة لةنَيو بوو سةركةوتوو زؤر كؤالية ئةم
طشتى فةزاى بؤ ياخود بكات ِراطةياندنَيك بيويستاية هةركةسَيك
موسوَلمانن، ئةوان كة بدةن ثيشانى  ئةوةى  بؤ ئايينى سيمبوَلى و
خؤرئاواكراون، بة طشتى شَيوةيةكى بة ئةوان هةمانكاتدا لة بةآلم
لةبةر بخؤنةوة. ضايش تةنانةت ياخود حوشرت شريى كة بةوةى نةك
بة هةية جيهانييان بةرهةمَيكى كة بةوةى خؤشحاَلن ئةوان ئةوة

ئايينى. مؤركَيكى

كريسلةر:

خوَيندمةوة، كتَيبةكةتدا لة من  ئةوةى  وةك وة وتت، ئةوةى وةك
كة ــةوةى ئ وةك ئيسالم مَيذووى كة دةكــةمــةوة دووبـــارةى 
و لؤكاَلى كةلتورة لةطةَل دةكات دروست كؤنتاكت دةستثَيدةكات،
ئةو لةطةَل و ثِراكتيزةبوونى ئايني طونجانى دةبينرَيت، دابونةريتةكاندا
من ئةوةى كة وةك دةَلَييت ضى بارةيةوة لةو تؤ نةريتانةدا. كةلتور و
ِروودةدات. نَيوةندةدا لةو لةيةكضوو و نوَي فةزايةكى كة دةكةم وَيناى
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ئايا وتبوو:» بة كةسَيكت جارَيك تؤ وةك ئةوةى ئةمةية، ثرسيارةكة
بكةين؟». بة ئيسالم دةتوانني مؤدَيرنيتة ئَيمة

ِروا: ئؤليظةر

جياوازةكاندا كةلتورة لةطةَل ئايينةكان هةموو مَيذوودا لة بةَلَى.
جياوازانةدا كةلتورة ئةو لةطةَل و بينيوة بةخؤوة بةريةككةوتنيان
دةوروبةر. و ذينطة ِراهاتنة بة ئةوة ثِرؤسةيةكى سازاندووة. خؤيان
قؤناغةدا بةم ئيسالم ئايينى شَيوةى هةمان بة مةسيحييةتيش ئايينى
خؤى ِرةطى التني ئةمريكاى يان ئةفريقيا لة نمونة، بؤ كاتَيك، تَيثةِريوة،
كةلتورَيكى فارسةكان، طةيشتووةتة كة ئيسالم نمونة بؤ داكوتاوة.
ئيستا كة ئيسالمى فارسى، كةلتورى دايكبووة، لة لةو هةرَيمة نوَي

زيندووة. زؤر كةلتورَيكى كةلتورة ئةو

خوَلقاندنى ثِرؤسةى لة ئَيمة لةِراستيدا ئاراداية، لة نوَي ضى ئيستا
و ِريشةى بة ِرةط خؤيان ئيستا دينييةكان ِرةمزة نني. نوَيدا كةلتورى
ئةوة دةهَيَلنةوة. سةربةخؤ خؤيان ئةوان نازانن. دياريكراو كةلتورَيكى
هةمان جؤرة، بؤ مةسيحيش منى بؤ بةَلكو ئيسالمدا، لة تةنها نةك
ئَيمةش دةكةم. كار ئيظَينجيليكاَليزم لةسةر تايبةتى بة من نمونة،
بِروابوون هةية. دينييةكانماندا ِرموزة لة تاكطةرايى شَيوة بةهةمان
بَيطومان بَيت. ئاوَيزان دياريكراودا كةلتورَيكى لةطةَل ناتوانَى ضيدى
ئةوة تةنانةت مؤدَيرن، بة كارةكتةرى ببني ئةوةى بؤ ئةوة ِرَيطةيةكة
ئةم جياكاريية خؤرئاوايى. لةبةرئةوة بة ببني وامانلَيدةكات ِرَيطةيةكة
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نةريتييةكانى كةلتورة و ئيسالم ئاينييةكانى ِرموزة لةنَيوان كةلتوريية
خؤرئاواييبوون. بة و مؤدَيرنبوون بة بؤ مةرجَيكة فارس يان عةرةب
لةبةر ئةوة بؤمن نايات. ئايينى ليرباَلى بة بوون ماناي بة ئةمة بةآلم
تاكطةراييكردنى ئايني، نةك بة لة بريتيية مةرجى مؤدَيرنبوون تاكة
شتطةلَيكى ئازادى، يان بةهاى بةرةو ليرباَليزةكردن بة ثَيويستبوون

بيت. مؤدَيرن و فةندامَينتاليست كةسَيكى دةتوانى تؤ لةوجؤرة.

كريسلةر:

بةوةى كة  خةريكبيت بؤئةوةى دةكةيت، جياوازى لةسةر  تؤ ئيش
ئايني بة بِروابوون و  religiosity ئايينى  ِرادةبةدةر لة لةنَيوان

بكةيتةوة؟ شي ئةمة دةتوانى هةية. جياوازى

ِروا: ئؤليظةر

خواناسى  و تةفسري تَيكست، نةريت، ئايني كتَيب، ئايني جةستةيةكة.
ِرَيطةيةكة ئايينيبوون ِرادةبةدةر لة بابةتةية. لةو شتى ضةندين و
ئايينى باوِردارى لةبةرئةوة ئايني. لةسةر  تاكةكان ئةزموونى بؤ
لة لةنَيوان ثَيويستة  ئَيمة دينةوة. بة تاكةكسيية ثةيوةندييةكى 
بخوَلقَينني فةزايةك جياوازةكاندا ئايينة و ِرادةبةدةرئايينيبوون
ديالؤط بؤ ئيستا هةبَيت،  بوونى خوداناسى زاراوةى  بةجؤرَيك
خواناسةكاندا لةنَيو ئَيمة ئةوة لةبةر  نةكراوة. هيض بارةيةوة لةم
بةآلم هةية باوةِرداران الى نزيكبوونةوة بةآلم نابينني،  نزيكبوونةوة
ِراستة ئةو كةسة لةوةى جطة نيية هيض ديالؤطةى لةنَيوانيانداية ئةو

هةَلةية. كةسةيان ئةو و
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كريسلةر:

ديراسةى بة ثةيوةندى مةسةلةيةكة ئةوة جؤرةكان، لة جؤرَيك بة
لة دةدات ِروو شت هةمان هةية. ئاينييةوة ــارى ــةراوردك ب
ثةرة خؤت تؤ ئايدياى تردا. بريوباوةِرةكانى لةطةَل ِرووبةِرووبوونةوة
باكطراوندَيكى وةك ئةمةش ئاييندا لة تاكطةرايى لة ثَيدةدةيت
ئايينة. سةنتةرى ياخود تاك خود دةَلَيى:» طلؤباَلزةيشن، تؤ سةرةكى
باوةِر متمانة، لة بريتيية تاكةكةسيية، باوةِر دياردةيةكى بريوباوةِر
بة دةدات ِروو تردا ئايينةكانى هةموو لة دياردةية ئةم نيية». ئايني

جياواز. ثلةى

ِروا: ئؤليظةر

«دووبارة دياردةى دةَلَيني ئَيمة كة ئةوةية هؤكارى بةتايبةت ئةوة بةَلَى.
ئةوةى دواى نةك ئةمة ِراستى بطات، دةتوانَى بة تاك دايكبوون». لة
ئايينناسيدا مةسةلةى لة بكات،  ئايني  ديراسةى ساَلَيك ضةند بؤ
بةريةككةوتنى لة بريتيية ِراستى بة طةيشتن وةربطرَيت، بِروانامة
عيساى مةسيح بَيت، ِرةنطة موقةددةس و موقةددةس، نَيوان تاك
ِرةنطة شتطةُّـ بَيت، ئيسالم محةمةدى ِرةنطة بَيت، خودا ِرةنطة
ئةنجامى ئةوة تاكةكةسيية. ئةزمونَيكى ئةوة بةآلم بَيت.  جياواز
بة ثَيناسةكردن، ئةوة بة لةبةر نيية. فَيربوونى كةلتور لة بةشَيك
لةطةَل دابِران دابِران. لةطةَل دَيت درَيذ دوورو بةريةككةوتنَيكى ماناى
بةآلم تؤ، تاكةكةسى ِرابردووى لة ِرابردوو، لة دابِرانَيك خَيزانةكةت،
تاكطةرايى مَيذوو. لةطةَل دابِران كؤمةَلطةكةت، ِرابردووى هةروةها
هةَلطرى تاكةكةس  ِراستى. لةطةَل نوَي كارةكتةرَيكى ماناى  بة
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دَلى لة ناو فؤرمَيكة تاككردنة بة ثِرؤسةى ئةم ئةوة ِراستيية. لةبةر
ئايني. نوَيى فَورمطةلَيكى

كريسلةر:

هةرَيمخستنى  لة ئةويش هةية تر دياردةيةكى دةكةمةوة،  دووبارةي
دانابِرَين، كؤمةَلطة و خَيزان ثةيوةندى لة تةنها ئةوان ئةوة لةبةر تاكة.

دادةبِرَين. دايكبوون، لَيى لة كة خاكةى لةو بةَلكو

ِروا: ئؤليظةر

باوةِرى  ئةوان نايات. دةستةجةمعى  كؤِرةوى ماناى  بة بةَلَى.ئةوة  
بة تايبةت نيية كؤمةَلطة شتَيك باوةِرى ثَيكدةهَينن، وة كؤمةَلطة
ِروودةدات. ئايينَيكدا هةموو لة ثِرؤسةية ئةم دياريكراو. هةرَيمَيكى
قةشةنشيندا ناوضةيةكى لة مةسيحى  ئايينى  ثَيشرت، نمونة، بؤ
ئيستاش تَيدا دةذياى. تؤى كة بوو ناوضةية ناوضةى قةشةنشني ئةو
بةو نيية ثابةند تةنها دةكاتةوة، كؤ هةموومان ئايينةى ئةو
ئؤتؤمؤبيلةكةت، بة دةتوانى  تؤ دةذين. تَيدا ئَيمةى  كة ناوضةيةى
ببينيت، كة تر خةَلكانَيكى و بِرؤيت جياواز، ماناى ضةندين يان بة
دوور شوَينى ئينتةرنَيت بة دةتوانى تؤ تؤن. دينى براى واية بِروات تؤ
لةطةَل تةنانةت  و بكةيت ضات ئينتةرنَيت بة دةتوانى تؤ ببينيت، 
لةطةَل كة ببينيت دينيانةش برا ئةو هةموو بكةيت، نوَيذ براكانتدا

ئايينن. يةك شوَينكةوتةى تؤدا

هةرَيمايةتى تَيكشكانى سةردةمى  لة ئيستا  ئَيمة ئةوة لةبةر
زاراوةطةُّـ و دةكةوَيتةوة دوور ئةمةش كؤمةَلطةداين، بريوباوةِرى
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بِروانني، لة ِراديكاَلةكان ئَيمة طةر بؤ نمونة، دةطرَيت. لةخؤ سياسيش
زؤرَيك بؤضوونى جياواز لة بة ئةلقاعيدة، شوَينكةوتوانى طروثى وةكو
ئيسالمى خةالفةتى دروستكردنةوةى بؤ شةِر ئةوان دةَلَيم خةَلك، لة
شةِر ئاستَيكى جيهانى لةسةر ئةوان ناكةن. خؤرهةآلتى ناوةِراستدا لة
ئةوان جيهانى. دوذمنَيكى بة دذ دةنَين ناوى خؤيان ئةوةى وةك دةكةن
لة دياردةى ئةمة ئةوة لةبةر نادةن. دياريكراو ناوضةيةكى بة طرنطى
ئةم ئايينةكانى لة زؤرَيك هةناوى لة بَلَيم دةتوانم هةرَيمخستنة،

سياسيشة. تةواو ِراهَينراوَيكى و هةية بوونى سةردةمةدا
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ئوممة و ئيسالم

كريسلةر:

» لة بريتيية سةرى دةضينةوة دواتر كة كتَيبةكةت، سةثتايتَلى
مةبةست تَيبطةين تاكو بدة يارمةتيمان نوَي». ئوممةيةكى بؤ طةِران
مانايةك ض  بة تردا  ئوممةيةكى بةدواى طةِران و ضيية  ئوممة  لة

دَيت؟
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ِروا: ئؤليظةر

بة موسوَلمانةكان. ــاوةِردارة ب كؤمةَلطةى لة بريتيية ئوممة 
ناوضةيةكى ئوممة لةطةَل موسوَلماندا، لة مَيذووى طشتى شَيوةيةكى
جَيطري تَييدا كة ئيسالم ناوضةيةى ئةو ثَيناسة دةكرا، دياريكراودا
بمَينَيتةوة ذيانى درَيذايى بة كة نةبوو بِروايةدا لةو موسوَلمان وة بوو،
وةك ئوممة. ناوضةى و هةرَيم لة نةبوو بةشَيك كة وآلتَيكدا، لة
هةرَيمَيكى زاراوةطةُّـ لةسةر ناتوانني ضيرت قسة دؤخَيكة ئيستا ضؤن
مليؤنان بة لةبةرئةوةى تةنها نةك بكةين، ئيسالم بؤ دياريكراو
بةَلكو دةذين، ناموسوَلمانةكاندا وآلتة لة كةمينة وةك  موسوَلمان
خؤيان وآلتةى ئةو كة واية بِروايان باوةِرداران لة زؤرَيك لةبةرئةوةى

نيية.  ئيسالمى وآلتَيكى موسوَلمانان،ضيرت وآلتى دةَلَين ثَيى كة

موسوَلمانةكاندا لة زؤرَيك و ثيوريتانةكان لةنَيو دياردة هةمان ئَيمة
كةمايةتييةكى ئةوان لةِراستيدا هةية، بؤضوونةيان ئةو كة دةبينني،
بِروايان لةدةورة خةَلكانَيكيان كة ِراستةقينة باوةِردارى لة بضوكن
موسوَلمان كةمينةيةكى ئةوان ئةطةر تةنانةت نيية، بؤضوونة بةم
بِروايان ئيستةدا لة ِراستةقينةكان باوةِردارة بن. مةسيحى ياخود
لة بريتيية ئةم هةوَلة ناهةرَيمى. كةمينةيةكى بوون بة خؤيان كة واية
هةرطيز ثةيوةندى كة بريوباوةر، ثِراكتيكى كؤمةَلطةيةكى بنيادنانى
فريشتة بؤ كؤمةَلطةيةك لةبةرئةوة، نيية. دياريكراوةوة هةرَيمَيكى بة
ثِرؤتيستانيزم هةردوو باوةِرداران، بؤ كؤمةَلطةيةك ثياوضاكان، و
بةَلكو دياريكراون، هةرَيمَيكى  دةرةوةى لة  سةلةفى ئيسالمى و
هةرَيمَيكى لةبةرئةوةى هةية جيهانييان بوونَيكى ئةوان هةميشة
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نيية. دياريكراويان

كريسلةر:

لةناو ملمالنَى كارةكانتاندا و لة ئيسالم لةبارةى لَيكؤَلةرةوةيةكن ئَيوة
سةرهةَلدانى لة باس تؤ كتَيبةكةتدا لة دةبينرَيت. ئيسالمدا خودى
باس با فةندامَينتاَليستةكان. و ئيسالميستةكان دةكةيت، دوو طروث
كَين كة ئةوان تَيبةطةين ثَيويستة ئيستادا، لة طروثانة بكةين، لةو
جَيبهَيَلن، طلؤباَليزةيشن لةسةر خؤيان كاريطةريى دةتوانن ضؤن و
ئةم بريوباوةِرى و كَين ئيسالميستةكان  كردةوةكانيانةوة. بةهؤى

طروثة ضيية؟

ِروا: ئؤليظةر

يةكةم: ئيسالم، كة واية بِروايان خةَلكانَيكن ئيسالميستةكان
ئيسالميزم، دامةزرَينةرانى لةبةرئةوة، سياسيية. ئايدؤلؤجيايةكى
ئايدؤلؤجيا كاريطةرى لةذَير زؤر مةودودى، و ئةلبةننا حةسةن لةوانة
) بؤ نمونة ماركسيزم خؤرئاوادابوون، سياسييةكانى سةدةى بيستةمى
وابوو بِروايان دواجار ئةوان بةآلم نةبوون)، ئةوان ماركسيست بَيطومان
بؤية نيية، ياسايى سيستةمَيكى تةنها نيية، ئايني تةنها ئيسالم كة
ئيسالميستةكان الى ِراستةقينة. سياسى سيستةمَيكى ببَيتة ثَيويستة
لةبةرئةوة كؤمةَلطة. ئيسالمكردنةوةى بة بؤ سةرةتايةكة دةوَلةت
دةستى طرتنة وة دةكةنةوة، سياسى بزوتنةوةى لةسةر جةخت ئةوان
دةستورَيكى ِراستةقينةى ئيسالمى، بؤ بنيادنانى دةسةآلتى دةوَلةت،
ئيسالمى. كؤمةآليةتى عةدالةتى ئيسالمى، ِراستةقينةى ئابورييةكى
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كؤمةَلطةى و كؤمةآليةتييةكان زانستة لة ئةوان مةبةستة بؤئةم
ئيسالميستةكان ذنان. نمونة بؤ لةوانة سودمةندبوون، زؤر مؤدَيرن
وة هةميشة ذنانياندا، بزوتنةوةكانى و ذنان يارمةتى ِرَيكخراوةكانى
كار ثَيويستيشة و بكةن كار  دةتوانن ذنان كة  واية بِروايان ئةوان
وةك هةبَيت، سياسييان ثؤستى دةتوانن طرانة) وة(هةرضةندة بكةن،

دةبينرَيت. ئَيراندا لة ئيستا ئةوةى

كؤمؤنيزمدا  و ئيسالميزم لةنَيوان بةراورد دةتوانني ئَيمة لةبةرئةوة
دةوَلةتَيكى دروستكردنى هةوَلى ئيسالميستةكان يةكةم، بكةين.
دةوَلةتَيكى دروستكردنى هةوَلى كؤمؤنيستةكانيش و ئيسالمى
هةردووال وة جياوازدا، وآلتَيكى لة ئةمةش سؤسياليستى دةدةن،
لة دةدةن سؤسياليستةكان يان ئيسالميست وآلتى يةكخستنى هةوَلى
هةمان يان كؤمؤنيزم. جيهانيدا، بةرةو ئيسالم سياسى سيستةمَيكى
لةِراستيدا، ِروودةدات. كؤمؤنيستةكان و ئيسالميستةكان الى شت
لةِراستيدا، هةردووال وة بكةن، كؤنرتؤَل دةيانةوَيت دةوَلةت هةردووال
ئيسالميستةكان بَلَيم هةم بتوانم طةر سياسييةكى ئاسايى، بة دةبن

ناسيؤناليست. بة بوون كؤمؤنيستةكان هةم و

ئَيرانييةكان شؤِرشى ئَيرانييةكانة. شؤِرشى نمونةش ِروونرتين
بةجَى ئابوورى عةدالةتى و كؤمةآليةتى يةكسانى لة خؤى بةَلَينةكانى
لة سَييةمة جيهانى كالسيكى دةوَلةتى هةمان دةوَلةتى ئَيران نةهَينا.
ئةمةش طةندةَلى، و ِرةشوة و مةحسوبييةت و نةوت و ئابووري بوارى
من لةبةرئةوة، بةِرَيوةبردندا. بوارى لة تر كؤمةَلطةيةكى هةر وةكو
هَينا شكستيان ئةوان سياسى. ئيسالمى شكستى بنَيم ناوى دةتوانم
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ئيسالميدا. ِراستةقينةى دةوَلةتَيكى بنيادنانى لة

دةكرَي يةكةم ئاِراستةدان. دوو هةَلبذاردنى لةبةردةم ئةوان ئيستا
بكةينةوة، دةوَلــةت لةسةر جةخت نيية ثَيويست ئَيمة بَلَيم»
ترؤتسكييةكانى وةك هةبَيت» جيهانيمان بؤضوونَيكى ثَيويستة
ببني بةِرَيكةوين، جيهاندا لةطةَل ثَيويستة ئَيمة كؤمؤنيزم.» مَيذووى
هةرَيمى لة ِرَيكخراو و هةبَيت فراوانمان جيهانبينى ثِرؤفيشناَل، بة
لةسةرى ئةلقاعيدة ِرَيكخراوى ئةوةى وةك بكةين». قوتار ضةقبةستوو

دةِروات.

دروستبكةين، ئايدؤلؤجى دةوَلةتَيكى ناتوانني بَلَيم» ئَيمة دةتوانم دووةم
سياسى بمانةوَيت ئةطةر بةِرَيوةبةرين، دةوَلةت بمانةوَيت ئةطةر بةآلم
ثَيويستة ثَيكبَينني، تردا خةَلكانى لةطةَل هاوثةيمانى ثَيويستة بني،
بكةين». قبوَل ديموكراسى ثَيويستة وة بكةين، هةَلبذاردن بةشدارى
توركيا، وةزيرانى سةرؤك نمونة، بؤ  زيندووة، تةواو ِرَيطةية ئةم
ئيسالميستَيكى بوو، خوَيندكار كة  ئةو ئاردؤطان، تةيب ِرةجةب
سةرؤكى و سياسى ئةزموونى لة  دواى دة ساَل  بةآلم بوو، توندِرةو 
ئايدؤلؤجياية ئةو ِراستييةى كة ئةو ئةستةنبوَل، طةيشتة شارةوانى
بةها لةسةر كار دةيويست ئةو بَيطومان، ناكات. كؤمةكى هةرطيز
ئةو بةآلم ئيماندارة. ثياوَيكى ئاردؤطان بكات، دياريكراوةكان
مةسيحييةكى وةك» يةكسانيخواز، موسوَلمانى ثياوَيكى بؤتة
بةها و بةهاكان لةسةر كارى ئةو بَلَيم، دةمةوَى ديموكراسى»،
طةمة ياساطةُّـ دةقاودةق بةآلم دةكات، تةقليدييةكان  و ئايينى

قبوَلة. ديموكراتييةكانى
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هةية، خياريان يةك ئيسالميستةكان  بَلَيم دةتوانم لةبةرئةوة،
بتوانني ئَيمة طةر ئةفغانستاندا. تاَليبانى و ئيستا توركياى لةنَيوان
يارمةتييان ئَيمة كؤبكةينةوة، سياسيدا كايةى لة ئيسالميستةكان
كة بكةين شتَيك  دةتوانني و ديموكراسى  بة  بِروابوونيان بؤ دةدةين
قبوَل ديموكراسى توركيا ئيسالميستةكانى كةم وةك النى ئةوان
كردةوة، ِرةت سياسى كايةى لة ئيسالميستةكانمان ئَيمة طةر بكةن.

هةَلطرن. ضةك تاَليبان دةنَيني كة وةك ثاَليان ثَيوة ئةوا

كريسلةر:

هةية ثةيوةندييةكى ض بدوَي. تاَليبانةوة ئةزموونى لةبارةى كةمَيك
نةيانتوانى دواتر كرد و دروست دةوَلةتيان ئايا ئةوان دةوَلةتةوة؟ بة

بيثارَيزن؟

ِروا: ئؤليظةر

محةمةد عومةر، مةال نمونة، بؤ طرنطة، زؤر ئةوة تةواوة. تةواوة،
ئةفغانستان. ثايتةختى كابوُّـ بؤ نةدةضوو هةرطيز تاَليبان، سةرؤكى
ئةو وةرنــةدةطــرت. حكومةتى كابينةى سةرؤكى هةرطيز ئةو 
طرنطة، ئةوة ِرةت دةكردةوة. باَليؤزَيكى ناموسوَلمانى هةر بينينى
هةرطيز ئةوان دةدا. ئازادى بازاِرى هةوَلى تاَليبان لةبةرئةوةى
ئةوان سةرانة.  و باج بةتايبةت نةدةسةثاند، شتَيكيان هيض بةهَيز 
لةطةَل خةَلكدابوون، زؤر بؤنمونة، بؤية ئةوان بةوة نةدةدا. طرنطييان
دةسةثاند ئايينيان باجى تةنها ئةوان بازرطانةكان. ضينى لةناوياندا
ئةوان مانا. هةموو بة ئازاد ئازاد،  بازاِرى  دواتر و خةَلك لةسةر
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بؤ ئاينييةكان، فةرمانة لة جطة بةِرَيوةبردن، بؤ نةبوو ياسايةكيان
بة بابةتة. لةو شتى  و ذنان «سنوورداركردن»ى جلوبةرط،  نمونة،
دَلِرةقانةبوون، زؤر ئايينيانة فةرمانة ئةو بَيطومان، مانايةك هةموو
وآلتة بةآلم ئةو ناديموكرات بَيت. كة تاَليبان وادةكات ئةوةش هةر

نيية. تؤتاليتار

دةوَلةتَيكى تؤ كاتَيك ماآلن.  ثشكنينى بَينينةوة، نمونةيةك  با
ماآلن طةِرانى بتةوَيت هةركاتَيكدا لة بَيطومان هةية، تؤتاليتارت
نةبوو» ئايةتوَلآليةك» خومةينى ئَيران، لة نمونة بؤ ئةنجام دةدرَيت.
ئايينى ياساى لةبةرئةوة نيية، حةآلَل ماآلن ثشكنينى ِرايطةياند
نيشتمانيت لةشةودا تؤ ثؤليسى لةبةرئةوةى ئةطةر جَيبةجَى مةكة،
بةبَى ببينَيت ذن ِرةنطة ثؤليسة ئةو تاكةكةسى، ماَلَيكى بؤ نارد
كةسة ئةو لةبةرئةوة جليشى لةبةردا نةبَيت، هةر ِرةنطة يان حيجاب،
ثؤليسة ئةو دةبَيت.  طوناه توشى فرمانة ئةو كردنى جَيبةجَى  بة
حكوميةكانةوة، ئةركة بةهؤى مةترسييةوة بخاتة خؤى ئازادى ِرةنطة
زؤر خومةينى بكرَيت. قةدةغة ماآلن ثشكنينى لةبةرئةوة باشرتة
لة باآلترة دةوَلةت ياساى و ثَيويستة ماَل ثشكنينى نا وتى بة توندى
تاَليبان ثشكنينى بةآلم ئيسالميية. دةوَلةتةكة لةبةرئةوةى شةريعةت،

ئاينييةكان. هؤكارة لةبةر ئةمةش كردبوو، حةرام ماآلنيان

بة طرنطييان تاَليبان كة  دةبينى،  ئةوة تؤ  لةِراستيدا  لةبةرئةوة،
سياسييةكان سةركردة لة الى ئةوان ئامانج نةدةدا. دةوَلةت بنيادنانى
بري لة سةر خةَلك بؤئةوةى بخةنة فشار حوكم بكةن، بةَلكو تةنها نةك
تةواو ئايينى ِرذَيمَيكى تاَليبان ئةوة لةبةر بكةنةوة. ِرزطارى تاكةكةسى
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تاَليبان بوو هةر ئةوةش ِراستيدا لة دةوَلةتَيكى ئايدؤلؤجى. نةك بوو
بةردةم كةوتة مةال عومةر كاتَيك ئةوةى لةبةر ِرووخا، دةسةآلتةكةى
سَيثتةمبةر ١١ى ئَيوارةى لة ئةمريكييةكان كاتَيك خيارَيكةوة،

٢٤ سةعاتت  تؤ وت:» عومةريان مةال و بة ِراطةياند بةرةنطارييان
لَيتدةدةين». ئةطةرنا بكةيت، ِرادةست بنالدنمان ئةوةى بؤ هةية
بنالدن، ِرادةستكردنى بة ِرازيدةبوو بواية، تر دةوَلةتى ثياوَيكى هةر
توشى عومةر مةال بةآلم دةوَلةتةكة بِروخَى. هةموو ئةوةى لةجياتى
و دةوَلةتةكةى كرد بنالدنى اليةنطرى ئةو هةرطيز. نةبوو، نا طومان

وآلتةكةى لةدةستدا. ئةو بةبؤضوونى لةدةستدا،

كريسلةر:

لةبةرئةوةى وةهابييةكان، لة شكستى تَيطةيشتن بؤ بدة يارمةتيمان
جيابوونةوةى و بريوباوةِر لةبارةى تؤية بؤضوونى ثيشاندانى لةِراستيدا

كةلتورَيك؟ هةر لة

ِروا: ئؤليظةر

كؤمةَلطةيةكى ببووة هةميشة ئةفغانستان كة طرنطة ئةوة بةَلَى.
دةسةآلتى شازدة، سةدةكانى لة بةآلم ئيسالمى، كؤنزَيرظاتيظى بةهَيزى
نةِروخابوو. بوودييةكان كة بوو كاتَيك ئةفغانستان، لة ئيسالمى
و ئةفغانى كؤمةَلطةى لةاليةن بودييةكان نوَيية. تةواو شتَيكى ئةوة
دةكرا، قبوَل شازدةدا سةدةكانى لة ئةفغانييةكانةوة دةسةآلتةكانى
ِروخاند. ئةمانةى هةموو و دةسةآلت سةر هاتة تاَليبان يةكسةر بةآلم
مؤتيظى لة بوو لةخؤ دةطرَيت. يةكةميان بريتيى ِرةهةند دوو ئةمة
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بكةن. شةِر ناتوانن ئةوان كة خؤرئاواييةكان ثيشاندانى بؤ سياسى
سةيركة، ِرايطةياند:» عومةر مةال طرنطة. زؤر دووةم مؤتيظى بةآلم
كةلتوريان طةر  ءة ئايني. نة  و هةية  كةلتوريان  نة  بودييةكان،
شتَيك نيية بةرامبةر كةلتور نيية، طرنطييةكى وةربطرين، ئةوا هيض
بودييةكان. ئايينى لة بريتيية بودايزم بكات. ضؤَل شوَين ئايني بة
ئَيمة بوديستمان نةخَير هةية؟ بوديستمان ئةفغانستان ئَيمة لة ئايا
طرنطييةكيان نيية هيض بوداييةكان مةسةلةيةدا لةم نيية، لةبةرئةوة
كةلتور جياكارى لةنَيوان بؤ ِروونة نمونةيةكى بؤية ئةوة ئَيمة». الى
ئايني بة طرنطى ئَيمة دةيوت:» عومةر مةال هةربؤية ئاييندا. و

كةلتور». بة نةك دةدةين،

كريسلةر:

ئيسالمدا،  لةناو طروث يان بريكردنةوة، لَيشاوى دووةمني  ئيستا
نوَى. فةندامَينتاليستى ناويدةنَيى كة بةوةى ثَيدةدةى طرنطى تؤ كة
سيمبوَل وةك دةتوانن ضؤن بدوَي، وة ئةوان ئةمانةوة لةبارةى كةمَيك

خؤيان وَينا بكةن؟

ِروا: ئؤليظةر

و سةلةفييةكان بَلَيم دةتوانم كة  نوَييةكان...  فةندامَينتاليستة
من جياوازن، طروثى و بزوتنةوة ئةوان ترن. هةندَيكى و وةهابييةكان
وةك نوَييةكان فةندامَينتاليستة بةآلم ئةو وردةكاريانةوة. ناو ناضمة
كؤمةَلطة كة بريدةكةنةوة وا خةَلكانَيكن دةَلَيم، ثَييان من  ئةوةى
ئةندامةكانيان دةبَيت كةم النى يان ئيسالمى، ببَيتة بةتةواوى دةبَيت
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لةهةرشت بةر دةبَيت كة وابريدةكةنةوة ئةوان بن. موسوَلمان بةطشتى
ِرزطاربوون جةغت لةسةر ئةوان لةبةرئةوة بة ئيسالم بكرَين، تاكةكان
ِراستةقينة ئيسالميستةكان ِرزطاربوونى الى دةكةنةوة. دوايى ِرؤذى و
بةآلم ِراستةقينة،  ئيسالمى دةوَلةتَيكى بنيادنانى لة بوو بريتى
بابةتةكة نيية. طرنطييةكى هيض دةوَلةت فةندامَينتاليستةكان الى
ِرةشبينن، تةواو ئةوان مةسةلةية، ئةم بؤ وة تاكةكةسيية، ِرزطاربوونى
كةمينةى ئةوان بةبؤضوونى ِرةشبينةكان. مةسيحيية طةيةنةرة وةكو
وا ئةوان بَيطومان دةبَيت، قوتاريان خودا سزاكانى لة و ِراستن خةَلك
شتَيكى ئةوة بؤ ئةوان لةبةرئةوة كةمينةيةن. سةر بةو كة بريدةكةنةوة
كؤمةَلطة بكرَيت، بؤ ئةوةى لةسةر شةِرى بَيماناية بؤ ئةوةى تةواو
بكرَيت. ثاكسازى فؤرمة ئاينييةكان دياريكراو بة دةوَلةتَيكى ياخود
ثَيويستة ذيانى ئَيمة وة ئامادةبني، ئَيمة ثَيويستة ِرؤذةكةية، ئةمة »

خاَلةكان. لة بوو يةكَيك ئةمة بطؤِرين»، خؤمان تاكةكةسى

ئَيمة دةطرَيت: لةخؤ نؤرم طةورةترين ئاينييةكان مةسةلة خاَل دووةمني
جل بةم جؤرة ئَيمة ثَيويستة بكةين، و ئةمة بكةين ثَيويستة ئةوة
سةرقاَلى ئةوان خواردن بخؤين. شَيوةية ثَيويستة بةم ئَيمة بثؤشني،
ئةوان لةبةرئةوة بةهاكانةوة، خةريكبوون بة لةجياتى بوون نؤرمةكان
تاَليبان بكةن. ديارى ذيان بؤ ثَيوانةيى تةواو ِرَيطةيةكى دةدةن هةوَل
نمونة، سياسةتى بؤ تَيِروانينةية. جؤرة بةم ثِر هةموو مانايةك بة
لةم بكات. نوَيذ كة خةَلك لةكاتى خؤيدا ناضاركردن بوو ئةوان ئايينى
بري وةك ئةوان بكةن لةخةَلك وا زؤر بة دةدةن هةوَل بارةيةوة، ئةوان

نني. دَلنيا مؤتيظةكانى لة ئةوان بةآلم بكةنةوة،
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هةموو وةكو نوَييةكان، فةندامَينتاَليستة كة ئةوةية خاَل سَييةمني
كةمينةن ئةوان كة دةكةنةوة سةردةم، وا بري فةندامَينتاَليستةكانى
ئةو ئةطةر تةنانةت طةندةَلة، عةِّـانيكراوة، بة كة كؤمةَلطةيةكدا لة
كةلتور وا ئةوان  بَيت. موسوَلمانيش كؤمةَلطةيةكى كؤمةَلطةية 
لة زؤرَيك كة ديارة زؤر ئةوة نمونة، بؤ ئايينة. دوذمنى كة دةبينن
هةَلطرى ئايينى ثياوَيكى وةكو عةرةبى، سعوديةى سةلةفييةكانى
نؤرماَل باوةِردارى ثَيويستة دةَلَين:»ئَيمة ئةوان دةكةن. قسة حةقيقةت
بةآلم بَيت، موسوَلمان كؤمةَلطةيةكى دةبَيت كؤمةَلطةكةمان بني،
كؤمةَلطةيةكى كةلتورى شَيوةيةكى بة كؤمةَلطةكةمان لةِراستيدا
خةَلكيش زؤرينةى ئةطةر تةنانةت طةندةَلة، سروشت بة عةِّـانيية.
ئةوان بِروايان واية لةبةرئةوة، باوةِردارن». كة ثيشان بدةن خؤيان وا
دةسبةردارى ثَيويستة دةَلَين ئةوان يةكن. دوذمنى كةلتور و ئايني كة

ِراستةقينةكان بمَيننةوة. باوةِردارة ئةوةى بني بؤ كةلتور

ثِرؤسةى لة ئةكتةرن جؤرةكان، لة بةجؤرَيك نوَييةكان فةندامَينتاَليستة
كةلتورخستنى  لة بةشدارن ئةوان لةبةرئةوةى جيهانيبووندا، بة
هةمان بَلَيم دةتوانم يارمةتيدةرين، ئةوان كة ئايينةى ئةو وة ئاييندا،
طةر بكرَيت، ماركَيت بة دةتوانَى  بؤية جيهانيية.  بازاِرى فؤرمى
هةموو لة بةرهةمهَينانَيكى يونيظَيرساَل نةكردبَيت، وةك زيادةِرؤييم

شوَينَيكى جيهاندا.
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حيجاب و فةِرةنسا

كريسلةر:

فةِرةنسا لة هةبوو  كَيشةيةك بهَينمةوة: دياريكراو نمونةيةكى  با
فةزاى طشتيدا لة خوَيندكاراندا لةنَيو ئيسالمى باآلثؤشى بة سةبارةت
ثَيطةى و ِروويدا ضؤن ئةوة بدوَى بارةيةوة لةو كةمَيك ثَيدرا. طرنطى

ضيية؟ كَيشةية ئةم لةسةر فةِرةنسا لة فةندامَيتاَلةكان
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ِروا: ئؤليظةر

بةيةكةوة خوَيندكارةكان ِرؤذَيك كضة زؤرينةى بوو كة ئةوة شت يةكةم
خؤرئاواكراون، بة بةطشتى ئةوان قوتابخانة، بؤ ضوون و ثؤشى حيجابيان
زانستى بةرزيان و ثلةى بوون خوَيندةوار ئةوان هةموو فةِرةنسي بوون،
هةبوو. بةرزيان زانستى ثلةى و بوون باش خوَيندكارى كضة هةبوو،
ئةوان ثؤشيبوو، حيجابيان خؤبةخشانة بنةمايةكى لةسةر ئةوان
لةسةر براكانيانةوة فشاريان ياخود باوكيان و دايك خَيزان و لةاليةن
ئةوةى بابةتة. وةك لةو هةر فشارَيكى يان بثؤشن، تاكو حيجاب نةبوو

كرا. بؤ ئابِروبةرانةى تةفسريَيكى طشتييةوة ِراى بينرا لةاليةن

كريسلةر:

فةِرةنسا؟ لة

ِروا: ئؤليظةر

دةستبةردارى بة خؤبةخشانة دةتوانن ضؤن « ئَيوة فةِرةنسا. لة بةَلَى،
ئاييندا بضوكى لة دنياى خؤبةخشانة بة ضؤن دةتوانن ئَيوة بن، ئازادى
بهَيننة ئازادى مؤدَيرن كؤسث ئافرةتى بة بوون  لة دابخةن،  خؤتان
فةِرةنسا طشتى ِراى كة بوون قسانة ئةو ئةمة خؤتان؟». ِرَيطةى سةر
وا فةِرةنسا طشتى ِراي هةروةها دةوت. باآلثؤشةكانيان ئافرةتة بة 
كةلتورَيكى كة دةكرد خوَيندكاران باآلثؤشييةى ئةم بؤ ئاماذةيان
لة نيية. كَيشةكة ئةوة ِرةها  شَيوةيةكى بة بةآلم  تةقليديية.  تةواو
بةآلم خؤرئاوا مؤدَيرنى كضى بة بنب دةيانويست كضانة ئةم بةرامبةردا
ناسنامةى دةيانويست  ئةوان  لةسةريان.  ئايينيانة  ماركةرَيكى  بة
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خؤيان، تاكةكةسى ئايينى هةَلبذاردنى بدةن، نيشان خؤيان ئايينى
دى. ئةوانى فشارى بةبَى

بةكار زاراوةى فَيمينيستى دةبينني ئةوان ئَيمة كة طرنطة زؤر ئةوة
حيجاب دةثؤشن، مافةكانيان بانطَيشتكردنى بؤ نمونة، دةهَينن، بؤ
بريتى دروشمةكانيان  بثؤشن. حيجاب لَينةكردوون زؤرى كةس  خؤ
جةستةمانةوة بةتةنط دةبني، جةستةمان دةربةستى  «: لة بوو
طرنطى تةقليديية، دروشمة فَيمينيستيية بةم ثشتبةستن لة دَيني».
بةم فَيمينيستييةكان بزوتنةوة دةدا، حيجاب ثؤشينى بة تةواويان
بةم فَيمينيستةكان زؤرينةى بةرةدا. دوو بةسةر بوون دابةش كردةوةية
فَيمينيستةكان كةمينةى كاتَيكدا لة بوون، شؤك توشى باَالثؤشيية
ضييان دةوَيت وادةكةن، كضانة ئةو دةيانوت:» ئؤكةى، تةماشاكةن
بنوَينن، خؤيان تاكةكةس وةك بتوانن تا ِرَيطةيةكة ئةوة ئازادن، ئةوان
بكةين، قبوَل باآلثؤشى دةبَيت ئَيمة نيية، شارستانى دياردةيةكى ئةوة

بني». دذيشى ئةطةر تةنانةت

هةستثَيدةكرا. بارةيةوة لةو طةورة  تَينةطةيشتنَيكى  ئةوة، لةبةر
بة ئايني ثِراكتيزةكردنى بؤ هؤكارَيكة ئةوة كة لةوةى بريكردنةوة بةبَى
باآلثؤشييةى ئةم فةِرةنسا طشتى ِراى زؤرينةى تاكةكةسى، شَيوةيةكى
شارستانييةتةكان. ملمالنَيى بؤ سةرةتايةكة وادةبينى كة كضانيان
بؤ ِراى طشتى هةبوو ثةرلةمانيش طةورةى ثشتطريييةكى ئةوة لةبةر

بكةن. قةدةغة قوتابخانةكاندا لة كضان باآلثؤشى تاكو فةِرةنسا،
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ثِرؤفايلى ئيسالميية
تريؤريستةكان

كريسلةر:

كؤمةَلطةى لة  طؤِرانانة هةموو لةو تَيطةيشتن بؤ بدة يارمةتيمان 
ئةمة: دةبَيتة ثرسيارةكة دنياى ئيسالم. وةك طؤِرانةكانى جيهانيدا،

ئةفسانةيى»؟ «مرؤظطةلَيكى بوونةتة كة «تريؤرستةكان» كَين



٩٥

كريسلةر هارى

ِروا: ئؤليظةر

ئةو سَيثتةمبةر يازدةى دواى لة تريؤرستان، دةركةوتةى يةكةمني
بؤ هاتبوون، ناوةِراستةوة خؤرهةآلتى لة كة بوون بَيطانانة طةنجة
ئةوة خؤرئاوا.  بؤ بطوازنةوة ناوةِراست خؤرهةآلتى قةيرانى  ئةوةى
بةر كةوتنة ئةوةى دواى ئةوروثاش، هةروةها بوو، دةوَلةتان هةستى
دةرةوةى جياوازةكانى  كةلتورة و  شارستانييةت  لَيدانى و  طةمارؤ
باكطراوندى تةماشاى ئَيمة ئةطةر لةِراستيدا، بةآلم خؤيانةوة.
هةية ناومان سةدان ئَيمة دةزانني ئةوان كَين، ئَيمة بكةين، تريؤرستان
ئَيمة ِراكردووةكان. بكوذةكان، هةآلتووةكان، تريؤرستةكان، ئةوان، بؤ
كة لةهةمووى طرنطرت ئةوةية بةآلم هةية، ناومان سةدان سةدان و بة
شت يةك طرنطة ئَيمة هةية. خؤرئاواييان باكطراوندَيكى لةوان زؤرَيك
سزا ئةفغانييةك نيية، فةلةستينييةك، عرياقييةك، نمونة، بؤ بزانني،
دذ كردبَيت شةِرى ِروويداوة، يان وآلتةكةيدا لة ضى ئةوةى لةسةر بدرَيت
دياريكراو هةرَيمَيكى باكطراوندى لة طةنجانة ئةو نةخَير، خؤرئاوا. بة
لة دواتر دايكبووبن، لة وآلتَيك لة ئةوان ِرةنطة نمونة، بؤ داماَلراون.
وة تر، وآلتَيكى ضوبَيتنة شةِر دواتر بؤ ثةروةردةكرابن، تر وآلتَيكى
شَيوةية بةو وةرطرتبَيت. ثةنابةرَيتييان مافى تر وآلتَيكى لة ِرةنطة
خَيزانَيكى لة لةوان كةس نيية. ئايينى  باكطراوندَيكى لةوان كةس
لة تر جارَيكى ئةوان هةموو نةبوون. دايك لة نةريتثارَيزدا تةواو
طةنجن، لةوان زؤرَيك كةم  النى يان ئةوان هةموو دايكبوونةتةوة،
ضوونة كاتدا هةمان لة و فةندامَينتاليزمةوة نَيو ضوونة ئةوان وة
درَيذخايةنى ثِرؤسةيةكى ئةوة بؤية،  سياسييةكانةوة.  بزوتنةوة نَيو
منداآلنى و طةنجان  بة بةرامبةر نيية ئايينى ثَيطؤِرينى بريوباوةِر 
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نابَيت. بةردةوام ثِرؤسةية تاسةر ئةو قوتابخانة.

دةدةن بِريار يةكسةر وة دايكدةبنةوة، لة تر جارَيكى طةنجانة ئةو
لةسةر دةنطدانةوةى كة دةكةن كارَيك ِراستةقينةكان، شتة لةسةر
ِرؤذ هةمان كة  دةبينرَيت، بةتةواوى كة  شتطةلَيك دةبَيت،  جيهان
شةِرى بة طرنطى ئةوان دةبينرَيت. تةلةفزيؤن شاشةكانى لةسةر
سةرتاباطري و طشتى ئةكتيظكردنى بة طرنطى ئةوان نادةن، ثارتيزانى
الى ثِروثاطةندةكردن ياخود سياسيدا، ثارتى دروستكردنى لة نادةن،
بةوةى دةدةن، تةلةفزيؤن بة طرنطى ئةوان نيية. ئةوتؤى طرنطى ئةوان

بطوازَيتةوة. زويى بة هةواَلةكان كة

زؤرَيك بؤنمونة، لة فةزايةكى جيهانيدا دةذين. تريؤرستانة طةنجة ئةو
خؤرهةآلتى لة جيهاني، بازرطانى سةنتةرى  فِرؤكةوانةكانى لةوان،
ثةروةردةبوون. و خوَيندويانة ئةَلمانيا لة بةآلم هاتبوون ناوةِراستةوة
دايكبوونةوة، لة ئةَلمانيا لة تر جارَيكى موسوَلمانَيك وةك ئةوان
و بكةن، لة ئةفغانستان مةشق وة بِريارياندا و لوبنان، ميسر لة نةك
لةناو بازرطانى جيهانى. سةنتةرى ِروخانى بؤ بؤ نيويؤرك بِرؤن دواتر
هةَلطةِراوة كارةكتةرى ماَلثةِرةكاندا، هةموو لةناو طةنجانةدا، ئةو

دةبينني.

لةسةدا النى كةم ثَيبدةين. تايبةتى طرنطى دةبَيت كة شتَيكة ئةوة
كار جيهانى شَيوةيةكى بة  ئةلقاعيدة، ضةكدارةكانى  هةموو دةى
لة هةَلطةِراوةن، وة كة ئةوانةن دياريكراودا، وآلتَيكى لة نةك دةكةن،
دةبَيتةوة. بةرز ثَينض و بيست يان بيست لةسةدا بؤ ِرَيذةكة فةِرةنسا
كة ئيسالميية، ِرَيكخراوَيكى قاعيدة كة ئةوةية ِراستييةكة بؤية
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كة ثيشان دةدةن وا ئةندامى هةَلطةِراوةى هةية، لة ذمارةيةكى زؤر
لةبةرئةوةى جيهانيكراوة، و بة تةواو ِراديكاَل ِرَيكخراوَيكى قاعيدة
و نيية لةسةر كةلتوريان ثاَلنةرى ِرةها شَيوةيةكى بة ئةندامةكانى
وآلتةكةيان سياسى ذيانى مؤتيظى  ئةوان نادةن.  كةلتور بة طرنطى
بة ثةيوةندييانة ئةوان سةرةكى ثاَلنةرى نيية. لةسةريان كاريطةرى
ِرؤذَيكى و بؤسنة بؤ دةضن ئةوان ِرؤذَيك  نَيونةتةوةييةوة. جيهادى
دةكةنة ِروو ياخود ئةفغانستان بؤ دةضن كشمري، يان ضيضان  بؤ تر
دةكةنة فةلةستني، ِروو كةمى ئةوان ذمارةيةكى زؤر لة عَيراق. فةلوجة
جيهاديستة ئةو لةبةردةم ئَيمة بؤية كةم. زؤر زؤر ذمارةيةكى
لة سةفةردان، لة جؤرةكان لة بةجؤرَيك كة نَيونةتةوةييانةداين
كة دةطوزةرَينن ذيان  جيهانَيكدا لة جيهاد، بؤ دةِرؤن  جيهادةوة
فارسى يان عةرةبى  بة دةكةن، قسة ئينطليزى زمانى بة  هَيندةى
ئوتَيلة بؤ و دةِرؤن دةخؤن خؤرئاوايى خواردنى خَيراي ناكةن، قسة
ثَيرفَيكتن نمونةيةكى ئةوان لةوبابةتة. شتى ضةندين وة طةورةكان،

مؤدَيرن. سةردةمى طةشتيارانى بؤ

كريسلةر:

كة جيهاد تَيطةيشتن بؤ لة هةية جياوازى كة ئةوة دةكةى باسى تؤ
تاكةكةسيية ملمالنَييةكى جيهاد ئةوان بؤ طرنطة، لةبةرئةوةى زؤر

دياريكراودا. كؤمةَلطةيةكى لة بةربةرةكانَيكردن بؤ هةوَلَيك وةك

ِروا: ئؤليظةر

جيهاد موسوَلمان، ياساى لة نةريتى  تَينةطةيشتنَيكى  لة بةَلَى.
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ئةو بدرَيت. ئةنجام دياريكراودا ئةتمؤسفَيرطةلَيكى  لة دةتوانرَيت
بكرَيت. ديارى  دةبَيت دةدرَيت ئةنجام تَيدا جيهادى كة هةرَيمةى 
ثَيويستة بؤية دةكةيت، دياريكراودا  هةرَيمَيكى  لة جيهاد تؤ
ئةنجام ئايينيدا و سياسى سةركردةطةلَيكى فةرمانى ذَير لة جيهاد
ماناية بةو ئةوة  دةستةجةمعيية. بةرثرسيارَيتييةكى ئةوة  بدةيت،
نيت ناضار  كةسَيك  وةك تؤ بكةن جيهاد تر خةَلكانى ئةطةر  دَيت 
جيهاد كارةكتةرة ِراديكاآلنة، ئةم نوَيية، ئةم نةوة بكةيت. بةشدارى
هةموو دةبَيت دةَلَين ئةوان يةكةم: دةدةن. ئةنجام تر شَيوةيةكى بة
وةزيفةيةكى جيهاد، ئةوان ثَييانواية جيهاد هَيندةى بؤ بضَيت كةس
سةردةمى ئَيمة لة دووةم: دةستةجةمعى نيية. تاكةكةسيية، ئةوةندة
وةرطرتووة جيهانى فؤرمَيكى جيهاد سَييةم: جيهادَيكى جَيطريداين.

نادرَيت. هةرَيمَيكى دياريكراودا ئةنجام لة و

ئةلقاعيدة بيانييةكانى جيهاددا، ثَيناسةيةى ئةم سايةى لة بؤية
بؤ بَلَيم دةتوانم ئةفغانستان. ِروودةكةنة و جَيدةهَيَلن فةلةستني
بؤ ترادسيؤناَلة بنكةيةكى فةلةستني،  باوةِردارةكان، موسوَلمانة
خةَلكى بة ثةيوةندى تةنها و دياريكراوة هةرَيمَيكى جيهاد. فةلةستني
لةسةردةستى دةبَيت فةلةستني  كَيشةى هةية، خؤيانةوة وآلتة ئةو
هةرضةندة بكرَيت، ضارةسةر دياريكراوةوة سياسى ِرَيبةريكردنَيكى
عةبدول نني. ِرايةدا ئةم لةطةَل موسوَلمانةكان طةنجة لة زؤرَيك 
ئةفغانستان بةرةو ئةردةن بِرياريدا ئةلقاعيدة، باآلى بةرثرسي عةززام،
تةواو فةلةستني تةواو جيهاد لة دةيوت:» لةبةرئةوةى ئةوة جَيبهَيَلَيت
ئةنجامدةدرَيت، كة موسوَلمانى كةسانَيكدا و لة سايةى سنووردارة
زوو يان درةنط ئةوان عةرةفات. ياسر  نمونة بؤ نني، ِراستةقينة
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ئةو دروستكرد، فةلةستينيان دةوَلةتى ئةطةر و دةكةن دانوسان
و ميسر وةكو تر، عةرةبييةكانى دةوَلةتة لة جؤرن هةمان دةوَلةتةش
بؤية ئةوان نادةين». جؤرة جيهادة طرنطى بةو ئَيمة سوريا. ئةردةن و
بؤ ئةفغانستان بكةنة ِروو ِرابردوودا سةدةى هةشتاكانى لة بِريارياندا
لةهةموو خةَلكانَيك كة لةطةَل نَيونةتةوةيي جيهادى بةشداريكردن لة
سةردةمةدا لةو كة جيهانى دوذمنَيكى بة دذ جيهاندا سوضَيكى
فةلةستني دةوَلةتى بنيادنانى بة طرنطييان ئةوان بوو. سؤظيةت يةكَيتى
ِرزطاربوونى بة طرنطييان ِراستيدا لة ئةوان نةدةدا. ئةفغانستان لة
ئايينى وةزيفةيةكى وةك جيهادكردن لةِرَيطةى دةدا، خؤيان ِرؤحى

سياسى. دةسةآلتى نةك
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تريؤريزم ئةدرَيسى

كريسلةر:

ئةوةى وةك سياسيية كَيشةيةكى تريؤريزم كة ئاشكراية ئةوة
بةكارى كة ضةكانةى بةو كَيشةيةكى ئاسايشى نيشتيمانى بَيت. بةآلم
نةتةوةيية. ئاسايشى كَيشةكة كة دةردةكةوَيت وا زياتر دةهَينن،
ذيرانةية سياسةتَيكى كَيشةية ئةم بؤ ِرَيطا باشرتين لةِراستيدا بةآلم
هَيزة لةنَيوان هاريكاريكردنَيكة  و بةهَيز تةواو هةواَلطرييةكى  و

جيهاندا. سوضَيكى هةموو لة سياسييةكاندا
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ِروا: ئؤليظةر

يازدةى ِرووداوى وةآلمدانةوةى هةَلة طةورةترين دَلنياييةوة.  بة
ناردنى بةهؤى تةقليدى، هةَلطريساندنى جةنطَيكى بة بوو سَيثتةمبةر
طرنطى ئيسالميانة طةنجة ئةو بةآلم ناوضةكة. داطريكردنى بؤ سوثا
هَيزةكانى لةاليةن ئةفغانستان ئةطةر نادةن. دياريكراو هةرَيمَيكى بة
ِروو و جَيدةهَيَلن ئةفغانستان ئةوان بكرَيت، كؤنرتؤَل هاوثةيمانانةوة

ضى بكةين؟ دةتوانني ئيستا ئَيمة ثاكستان. دةكةنة

عرياق، ِروويانكردة ئةوان بؤضى بزانني  كة دةكات وا ئةمةشة هةر
دَيت. تريؤر بة تريؤريزم كؤتايى شةِر دذ بة بة كة وادابنَيني نابَي بؤية
ثةيوةندييةك هةرطيز دةزانني،  ئيستا ئَيمة كة ئةوةى وةك يةكةم،

نةبووة. حسَيندا سةدام و ئةلقاعيدة طروثى لةنَيوان

طرنطرت، ئةتؤمى نةبوو. بةآلم لةوة ضةكى كؤكوذى و عرياق دووةم،
لة عرياق ِرَيطةيةوة لةم بَيطومان عرياق. لة هاوثةيمانانة جَيطريبوونى
بوو باش شتَيكى ئةوة ِرزطاريبوو. حوسَين سةدام وةكو ديكتاتؤرَيكى
دذ بةتةواوى من ديموكراسى، بة بنب عةرةبى ترى وآلتانى ئةوةى بؤ
دةكوذين كات ئةوةية كوشتنى كاتة، مةبةستم ئةوة بةآلم نيم، بةمة

بكةين. تريؤريزمى جيهانى شةِرى شَيوية بةم بمانةوَيت طةر

كاريطةرييةكى وة دةكات، فراوانبوونى تريؤريزم شةِرانة، كؤمةكى ئةم
خةَلك الى لةِراستيدا جَيدةهَيَلَيت، خؤى دواى نَيطةتيظ تةواو 
لة ناتوانَى  خؤرئاوا  الوازة، خؤرئاوا كة دةركةوتووة ِراستيية ئةو
خؤرئاوا سوثاى  بؤ ئةمةش بكات، ضيدى زياتر لؤكاَلى شةِرَيكى 
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ضةند بةسةر زاَلنب ناتوانن تةنانةت  ئةمريكا،  سوثاى بةتايبةت  و
لة عرياق ئةمريكا سوثاى كشانةوةى لؤكاَليدا. طةرَياليةكى هةزار
ساَلى لة سؤماَل ئةوةى وةك دةردةكةوَيـت، خؤرئاوا بؤ شكست وةك
تؤ بدةيتةوة. شةِر بة  تريؤريزم وةآلمى ناتوانى تؤ بؤية،  .١٩٩٢
وتت، تؤ وةك ئةوةى تريؤريزم بدةيتةوة، وةآلمى ِرَيطة دوو بة دةتوانى
بزوتنةوةى دووةميش هاريكاريكردن، و هةواَلطرى سياسةتى يةكةم،

بةطشتى. خةَلك لة تريؤريستةكان طؤشةطريكردنى سياسى بؤ

كريسلةر:

ئَيمة سةربازى. دذة بزوتنةوةى لةسةر  هةية مشتومِر ئةمريكا لة
ئيسالمدا لة مودَيرن دةنطى دةَلَيت:» فريدمان»ة «تؤماس لة طوَيمان
ِرَيطةضارة دةتوانَى سياسى ثَيشنيارى تؤ بةبؤضوونى دةبيسرتَيت».
لةبارةى من دةكرَي؟ بةدى نَيوةندةدا لةم عةقآلنى سرتاتيذَيكى بَيت؟
طةرةكمة بةَلكو ناَلَيم، هيض تريؤريستةكاندا لةطةَل مامةَلةكردن
لة تاكةكان بؤضوونى و ئيسالمةوة بة خؤرئاوا ثةيوةندى لةبارةى

بكةم. قسة ترةوة وانى بة ثةيوةندييان و باوةِرةكاندا سةرجةم

ِروا: ئؤليظةر

هةية خةَلكانَيك هةية، بوونى ئيسالمدا لة مؤدَيرن دةنطى يةكةم،
دةيانةوَيت و  دةكةنةوة ِرةت تريؤريزم بةتةواوى كة ئيسالمدا لة
لةوةداية كَيشةكة دةربكةون.  كراوة  و  ليرباَل موسوَلمانَيكى وةك
هةية. هاووآلتييان ئةوان نني. دياريكراو خةَلكانَيكى  تريؤريستان
لة عرياق ِرةنطة ئةوان هةية. جيهانى خةَلكانى بة ئةوان ثَيويستيان



١٠٣

كريسلةر هارى

و ئيسرائيل لة فةلةستني لة  لوبنان،  لة  سوريا،  لة ِرةنطة بذين،
ئةوةية دةيبينن، ئةوان ئةوةى بذين. هتد ... و سعودية عةرةبستانى
خؤرئاواش لة و وا دةبِرن ضاو لة خؤرئاوا شوَينَيكى لؤكاَلييةوة، لة كة

بهَينَيتةوة. تريؤريزم وةئاطا بة دذ شةِرى لة جيهان دةكةن

بَيطومان لةئاراداية، ملمالنَي ناوةِراست خؤرهةآلتى لة ئيستا بؤنمونة،
بةآلم دةبَيت، هةر ئاييندةشدا لة ناوةِراستدا خؤرهةآلتى لة ملمالنَي
ئيسالمةوة يان تريؤريزم بة ثةيوةندييةكى هيض ملمالنَييانة ئةو بنةماى
بؤ شةِر فةلةستينييةكان ناسيؤناليستني. ملمالنَييانة لةو زؤرَيك نيية.
ئيسالمى دةوَلةتَيكى بؤ شةِر هةرطيز ئةوان دةكةن، فةلةستني دةوَلةتى
ئةوة نةبوو لةبةر بردةوة هةَلبذاردنى حةماس بزوتنةوةى ناكةن، وة
فةلةستينييةكان كة لةبةرئةوةبوو بةَلكو ئيسالميية، حةماس كة
ئيسرائيل، ِروخانى بؤ  نةك  باشرتة، فةتح لة حةماس ثَييانوابوو،

و كؤمةَلطة. بريؤكراسى ثِرؤذةى بةِرَيوةبردنى بؤ بةَلكو

بة دةمانةوَيت ئَيمة ناكاتةوة. ناسيؤناليستيانة كَيشة لةم بري خؤرئاوا
بن، ناسيؤناليزم لة هةرشت، دةسبةردارى بةر بَلَيني» عةرةب هةموو
بةآلم دةدوَيني». لةطةَلتان دواتر وة بكةن، قبوَل خؤرئاوا بريوبؤضونى
وة بكةين، كَيشة سياسييةكانمان لةسةر با قسة يةكةم دةَلَين:» ئةوان
ديالؤط بابةتةوة لةو شتى و مؤدَيرنة و لةبارةى بريوباوةِر ئَيمة دواتر
هةية. طةورة لةنَيوانماندا ئةوة بةهةَلةتَيطةيشتنى لةبةر دةكةين».

و سَيكوالر و ئيسالميست عةرةبييةكان، ِروناكبرية لة زؤرَيك
ناسيؤناليستن، جؤرةكان جؤرَيك لة مةسيحييةكانيشيان، بة تةنانةت
عةرةبيانةدا. دةوَلةتة لةو خراثة زاراوةيةكى ناسيؤناليزم وة
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ئةمريكييةكان، تةنها بةآلم دروستة، زاراوةيةكى نيشتيمانثةروةرى
هةروةها نا، دةدةن. ثيشان خراث نيشتيمانثةروةرييةكى وَينةى
وآلت بؤ شتَيك دةيانةوَيت نيشتمانثةروةرن. ئةوان تريؤريستةكانيش
ثَيويستة ئَيمة ترة. شتَيكى ئةوة خراث، يان باشة شتة ئةو جا بكةن،
كَيشةطةلَيكى وةك ئةوةى كة بكةين، ئيسالم خؤمان قوتار كَيشةى لة
ناسيؤناليستي كَيشةيةكى كة ناوةِراستة، خؤرهةآلتى ِراستةقينةى

ِرةطةزى و تائيفيية. و

كريسلةر:

دووةمى بةشى لة ئةوى بؤ بكةم،  سوثاست  دةمــةوَي ئؤليظةر،
دةمةوَيت من لةطةَلكردم. بةشداريت  ديسان  ضاوثَيكةوتنةدا ئةم
لة ثِرة كة بنرخَينم، بةرز  عةِّـانيكراو» بة ئيسالمى كتَيبةكةت»

مشتومِرةمان. ئةم بة تايبةت تةفسريى

ِروا: ئؤليظةر

سوثاس. زؤر

كؤتايى
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وةرطَيِر ضاثراوةكانى لةبةرهةمة

وةرطَيِران. ضاوثَيكةوتن، كؤمةَلَيك ديالؤط. و فةلسةفة .١
فكرييةكانى ثَيكهاتة دةربــارةى كتَيب شةست ثــِرؤذةى

ديموكراسى.٢٠٠٦
ثةخشى و ضاث دةزطاى وةرطَيِران، فَيمينيزم. بة ئاشنابوون .٢

.٢٠٠٧ سةردةم،
هاوبةشى. ،بة وةرطَيِران بيكةر-هامَلتؤن. -ِراثؤرتةكةى .٣

وةشاندن.٢٠٠٧ و ثةخش بؤ خةندان دةزطاى
شانؤطةرى. هيميلسرتاب، كاج تةختةِرةش. فريشتةى سةر .٤

دةزطاى ئاراس.٢٠٠٨.
ثاشكؤى وةرطَيِران. و نووسني ضةند وَيستطةيةكى ئةدةبى. .٥

ضاودَير.٢٠٠٨ ِرةخنةى
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